ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٣9

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  22رم�ضـ ــان 1443هـ

املواف ــق � 24أبـريـ ـ ـ ــل 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /14بتعديل بع�ض �أحكام نظام اجلهاز الإداري للدولة.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /15بتعديــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ـ ــام املر�سـ ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقم  2012/31ب�إن�ش ــاء املركـ ــز الوطني للإح�صاء
واملعلومات.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /16مبنح اجلن�سيـة العمانيــة.
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /17بالت�صدي ــق عل ــى اتفاقي ــة بني حكوم ــة �سلطن ــة
عمان وحكومة جمهورية ت�شيلــي حــول الإعف ــاء
املتبـ ــادل مــن الت�أ�شرية حلامل ــي جــوازات ال�سف ــر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الداخليـــــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/92صـادر فــي  2022/4/٢٤ب�إ�صدار الالئحة التنظيميـة
النتخابات �أع�ض ــاء املجلـ�س البلــدي.
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١٧

٢٩

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2022/٩٣

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2022/ 34
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2022/ ٣٩٢
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم 2022/ ٣٩3
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2022/ 82
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2022/ ٨٣
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

رقم
ال�صفحة
�ص ـ ــادر فـ ــي  2022/4/٢٤بتحديد موع ــد تقدمي
طلب ـ ــات الرت�شـ ــح و�سحبهـ ــا النتخاب ــات �أع�ضـ ــاء
املجل�س البلـدي للفتـرة الثالثة.
45
وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
�ص ـ ــادر فـ ــي  2022/4/19ب�إ�صدار مدونة بقواعد
�سلوك و�أخالقيات مهنة املحاماة.
46
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�صادر فـ ــي  2022/4/٢١باعتبار موا�صفة قيا�سية
عمانية ملزمة.
59
�صادر فـ ــي  2022/4/٢١باعتبار موا�صفة قيا�سية
عمانية ملزمة.
60
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
�صـادر فـي  2022/4/١٨بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة
التنفيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية٦١ .
�ص ـ ــادر فـ ــي  2022/4/١٨بتعديـ ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الئحــة �سالمــة الغ ــذاء.
62

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
ا�ستـ ــدراك.
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سليف الغربية  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعايل ال�سليف  -تو�صية.

٦٥
٢١٠
٢١٢
٢١٣
٢١٧
٢١٧

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سليف الوطنية  -تو�صية.
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخيل ال�سويق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م218 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال احلزم للتجارة  -تو�صية.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم املحيط الهندي �ش.م.م.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة خلوف للتجارة �ش.م.م.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�صبيخي للتجارة  -تو�صية.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متور احلائمة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية221 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صيل احلامية للتجارة  -ت�ضامنية.
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براحة الفلج للتجارة  -ت�ضامنية.
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�سة احلد �ش.م.م .
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الدلو احلديثة �ش.م.م.
223
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةو�سط املحيط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م223 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع احلوية الوطنية  -ت�ضامنية.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم �سيح للتجارة  -ت�ضامنية.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرن العلم للخدمات �ش.م.م.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال عوتب املميزة للتجارة �ش.م.م.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مليار للعقار واال�ستثمار �ش.م.م.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�شرق الف�ضية للتجارة  -تو�صية226 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواحل حي عا�صم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م227 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رميا�س للمجوهرات �ش.م.م.
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجله�ضمي الذهبية  -تو�صية.
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ردوم اخلليج للتجارة �ش.م.م.
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم الوعد املتحد �ش.م.م
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهران اليعربي و�شريكه للتجارة �ش.م.م229 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزراعية ال�شرقية �ش.م.م.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة ريف اجلنوب للتجارة  -ت�ضامنية230 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط اللوج�ستية الأولى �ش�.ش.و.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ح�سني الزرعي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية231 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيفة العاملية �ش.م.م.
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أما�سي ظفار للتجارة �ش.م.م.
232
�إعالن عن بدء �أعمـ ــال الت�صفـيـ ــة ل�شركة مكتب تنميـ ــة املهـ ــارات الرائـ ــدة خلدم ـ ــات
التدريب �ش.م.م.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار ال�شراع الوطنية �ش.م.م.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياح اخلليج املتحدة �ش�.ش.و.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�سنيم ال�شاملة للتجارة �ش.م.م.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الباطنة اجلديد للتجارة �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الهدى احلديثة للتجارة  -تو�صية.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ردوم للطاقة  -تو�صية.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيول الدار للتجارة �ش.م.م.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج ال�سيب الدولية �ش.م.م.
237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الأهرامات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء الفجر املتكامل  -ت�ضامنية.
238
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوناور البادي اخلليج �ش.م.م.
238
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن علي بن حممد ال�صاحلي وولده
للتجارة  -تو�صية.
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباطنة لت�سويق منتجات اجلابرو �ش.م.م 239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل �سمد اجلديدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية240 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء جرنان العاملية  -ت�ضامنية.
240

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الباطنة املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية241 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ املجد الف�ضية �ش.م.م.
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف عز للتجارة واملقاوالت  -تو�صية242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال حدري بالد للتجارة واملقاوالت  -تو�صية242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهمة ال�شاخمة للتجارة �ش.م.م.
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار خفدي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م243 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد هالل البلو�شي للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و244 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستثمارات وامل�شاريع �ش.م.م.
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع برج ه�صا�ص الذهبية �ش.م.م.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم ال�سماء ال�صافية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م245 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء املدينة الع�صرية �ش.م.م.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شباب �صحار املجد �ش.م.م.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرتقاء خلدمات الإر�شاد والت�أهيل �ش.م.م247 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف �سبت للتجارة  -تو�صية.
247
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحة للخدمات الطبية �ش.م.م.
248
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتماد للرخام �ش.م.م.
248
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد البادي و�شريكه للتجارة  -تو�صية248 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج للألياف ال�صناعية �ش.م.م.
248
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صورة الإبداع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م249 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقطة التحول للتجارة �ش.م.م.
249
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطئ �آ�سيا للإن�شاءات الهند�سية �ش.م.م249 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكفاءة الراقية للتجارة �ش.م.م.
249
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ للبيئة �ش.م.م.
250
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدمي الأر�ض املتحدة �ش.م.م.
250

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار املرجانية للخدمات البحرية �ش.م.م250 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الزرافية للتجارة  -تو�صية.
250
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين والربيكي للتجارة  -ت�ضامنية251 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع الديل للتجارة  -ت�ضامنية.
251
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن يو�سف ال�شحي و�شريكه للتجارة �ش.م.م251 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا لوى الع�صرية للتجارة  -تو�صية251 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط املا�سية �ش.م.م.
252
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر ال�سويق احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية252 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروابط الوثيقة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و252 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال الباطنة للنقل الربي  -ت�ضامنية252 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الربميي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية253 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحدودة لال�ستثمارات �ش.م.م.
253
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سما للإن�شاءات املحدودة �ش.م.م.
253
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار مق�شن اجلديدة  -ت�ضامنية.
253
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل ــوى للخدم ــات الهند�سية �ش.م.م.
254
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحذور احلديثة للم�شاريع والإن�شاءات �ش.م.م254 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاث الأخ�ضر �ش.م.م.
254
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد فنجاء للتجارة �ش.م.م.
254
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إندف �ش.م.م.
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا اللبان للتجارة �ش.م.م.
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح بن هالل اخلليلي ورا�شد بن قا�سم
احلمادي  -ت�ضامنية.
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزارز  -حما�سبون قانونيون و�شركاه �ش.م.م255 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء املحيط للتجارة  -تو�صية.
256
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�صوحمان للتجارة �ش.م.م.
256

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العالمة للتكنولوجيا والتجارة �ش.م.م256 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة العاملية للتموين والإمداد �ش.م.م256 .
257
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دملون املا�سية للمقاوالت �ش�.ش.و.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز التميز للتنمية االقت�صادية �ش.م.م257 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�سر العلوي و�ساجواين للتجارة �ش.م.م257 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار للمعادن املن�صهرة (�شركة منطقة
257
حرة) �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اال�ستدراك التجارية  -ت�ضامنية258 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أ�صيل م�سقط الع�صرية �ش.م.م258 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املعيني املتميزة للتجارة  -تو�صية258 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صيل بهجة الباطنة الوطنية  -تو�صية258 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صداقية لتنظيم املعار�ض  -تو�صية259 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان لل�صناعات احلديدية  -تو�صية259 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حارب بن �إ�سماعيل بن حممد البلو�شي
259
و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء البداية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م259 .
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباءة للتجارة �ش.م.م.
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شذى الرائدة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان بن حممد بن �سعيد �آل عبدال�سالم
260
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة امل�شرقة للهند�سة والتقنيات  -ت�ضامنية260 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرب امل�ضيئ للتجارة املتحدة �ش.م.م261 .
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منذر الهدابي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هبوب بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية261 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل و�شريكته
261
للتجارة  -ت�ضامنية.
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم غرناطة العاملية �ش.م.م.
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون الأ�صائل للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوطنية الذهبية للمقاوالت الهند�سية
262
والتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق الدريز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية262 .
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزواوي وثري دي للخدمات �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن في�صل و�شركائه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م263 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شهالء للتجارة واخلدمات  -تو�صية263 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكفاح للم�شاريع املتميزة �ش.م.م.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوابة الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م264 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زغلــول الريـامـ ــي و�سعيــد البو�سعي ــدي
للتجارة  -ت�ضامنية.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الالمعة املتكاملة  -ت�ضامنية264 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن �سعيد بن �صالح الرو�شدي و�أوالده
للتجارة  -تو�صية.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميزي للتجارة �ش.م.م.
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوطنية للم�شاريع التجارية �ش.م.م.
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الراية العاملية �ش.م.م.
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �ضيان للتجارة  -ت�ضامنية.
266
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط املغرب للتجارة �ش.م.م.
266

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1439

مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/١٤
بتعديل بع�ض �أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠٢٠/٧٥
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�شار �إليه.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة

ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ١٥ :مـن رم�ضــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ١٧ :مـن �أبريــــــــــل �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
-11-
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تعديالت على بع�ض �أحكام نظام اجلهاز الإداري للدولة
املــادة ( ) ١
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )11من نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
املــادة ( ) 11
يكون لكل هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة جمل�س �إدارة ي�شكل بقرار من جمل�س الوزراء ،وتكون
مدة الع�ضوية فـي املجل�س ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة مماثلة.
وملجل�س الوزراء ا�ستثناء بع�ض الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة من حكم الفقرة ال�سابقة،
على �أن ميار�س رئي�س الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو رئي�سها التنفيذي ،بح�سب الأحوال،
ال�صالحيات املقررة ملجل�س الإدارة.
املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إلى نظام اجلهاز الإداري للدولة امل�شار �إليه مادة جديدة برقم ( )١٩ن�صها الآتي:
املــادة ( ) ١٩
ملجل�س الوزراء املوافقة على تعيني مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة
واملراجعة ،للهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة.
وفـي هذه احلالة ي�صدر بتعيني مراقب احل�سابات وحتديد �أتعابه قرار من جمل�س
الإدارة� ،أو رئي�س الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو رئي�سها التنفيذي ،بح�سب الأحوال.

-12-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1439

مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/١٥
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات،
وعلى نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/40
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠٢٠/٧٥
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
"ين� أش� مركز ي�سمى "املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات" يتبع جمل�س الوزراء".
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بعبارة "وزير االقت�صاد" �أينما وردت فـي نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات
امل�شار �إليه ،عبارة "جمل�س الوزراء".
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٥ :مـن رم�ضــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ١٧ :مـن �أبريــــــــــل �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطانـي
رقــم ٢٠٢٢/١٦
بمنح الجن�سيــة العمانيــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٥ :مـن رم�ضــــــــــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ١٧ :مـن �أبـــــــــــريـل �سنــة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قائمـة ب�أ�سمـاء من منحوا الجن�سيـة العمانيـة
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اال�ســــــــــــــــــم
�أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى و�س ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
�أ�سمـ ـ ـ ـ ـ ــاء خور�شيـ ـ ــد �أحم ـ ــد بن نث ـ ــار بن ح�سيـ ـ ــن
�إليـ ـ ــا�س بانـاجيوتيـ�س �إلي ـ ــا�س نيك ـ ــوال كوبولـو�س
�أليك�ساندرو�س �إليا�س باناجيوتي�س نيكوال كوبولو�س
�آمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دو�ش ـنـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حب�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
باناجيوتي�س تقي �إليا�س باناجيوتي�س نيكوال كوبولو�س
جـ ــا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـ ــدالعزيـ ـ ـ ـ ــز ق ـ ــا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البلو�شـ ـ ـ ـ ــي
ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي كـ ـ ـ ـ ــاظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إ�ب ـ ــراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البـ ــلو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي كـ ـ ـ ـ ــاظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الب ـ ـ ــلو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ح�سين ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ــم �إ�سم ـ ــاعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خ ـ ــان حمم ـ ـ ــد
خديجـ ــة حمم ـ ـ ــد جهنجري جهنجري بابان�س ـ ـ ــاب
دان ـ ـ ـ ــة نعمـ ـ ـ ــان عبـ ـ ــداحلليـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ــداحلـ ــافـ ـ ـ ـ ــظ
دالل مـ ـح ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـحـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اخل ـ ـط ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروق �ش ـك ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اخل ـ ـط ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
رانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي كـ ـ ـ ـ ــاظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ربـ ــى مـح ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـحـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اخل ـ ـط ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
رحيم ـ ـ ـ ــة يعقـ ـ ـ ــوب عب ـ ــدالرحمـ ـ ـ ــن الب ــلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ر�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ثـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املـ ـهـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
زيـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب دو�ش ـن ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـب ــ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سـ ـعـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ب ــ�شـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أ�ح ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الــ�شـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
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تابع  :قائمة ب�أ�سماء من منحوا الجن�سية العمانية
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اال�ســــــــــــــــــم
�سيـ ـ ـ ــرو�س �أ�سدقلـ ــي جعفــر رحماني ــان كو�شككـ ـ ــى
�ش ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـيـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـحـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سم ـ ــاعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
�شـ ـ ـ ــائ ــ�سـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا �إ�سـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
عائ�ش ـ ـ ــة عبـ ــدالعزيـ ـ ـ ـ ــز ق ـ ــا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البـ ـل ــو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عبدال�سـالم غـالم علي بن فقري حممد الزدجالـي
عبداحلميـد عب ــدالعزيـ ـ ـ ــز قــا�س ـ ـ ـ ـ ــم الب ـلـو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عبـ ــدالعزيـ ـ ـ ـ ــز ق ـ ــا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ق ــادر داد البـ ـل ــو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ع ــزي ـ ـ ــزة عبـ ــدالعزيـ ـ ـ ـ ــز ق ـ ــا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البـ ـل ــو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دو�ش ـن ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـب ــ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
فــاطم ـ ـ ـ ـ ــة دو�ش ـن ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـب ــ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فريـ ــدة غ ــالم عـل ـ ـ ــي بن فقي ــر حممــد الزدجايل
قا�سـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـ ــدالعزيـ ـ ـ ـ ــز ق ـ ــا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البـ ـل ــو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـ أ�م ـ ـ ـ ـ ـ ــون زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد يـ ـ ـ ــو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال�سـ ـعـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة �شفي ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـحـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـبـ ـ ـل ــو�ش ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
م ـحـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــود حمـمـ ـ ـ ــد �ش ـك ـي ـ ـ ــب اخل ـ ـط ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
م ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم دو�ش ـن ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـب ــ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
هب ـ ـ ـ ــه مـ ـحـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـحـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــد اخل ـ ـط ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
و�سـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ي ـ ـ ـ ـ ــو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ�سعـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء دو�ش ـن ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـب ــ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يـ ـ ــو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ع ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي كـ ـ ـ ــاظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
يـ ـ ــو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البـ ـل ــو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم ٢٠٢٢/١٧
بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية ت�شيلي حول الإعفاء املتبادل من الت�أ�شرية حلاملي جوازات
ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية ت�شيلي حول الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية ،املوقعة
فـي مدينة القاهرة بتاريخ  22من مار�س 2022م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٨ :مـن رم�ضـــان �سنــة 1443هـ
املـوافــــق ٢٠ :مـن �أبريـــــل �سنــة 2022م
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اتفاقية
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية ت�شيلي
حول الإعفاء املتبادل من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية
�إن حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة جمهوريـ ــة ت�شيل ــي( ،وي�ش ــار �إليهما فـيما بعد منفردين
بـ "الطرف" ،وجمتمعني بـ "الطرفـني")،
�إذ حتدوهما الرغبة فـي تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ،ورغبة منهما فـي ت�سهيل
�سفر مواطنيهما ،حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية ،واخلا�صة ،واخلدمة ،والر�سمية،
�سارية املفعول فـي �إقليم الطرف الآخر،
قد اتفقتا على ما ي�أتي:
املــادة ( ) ١
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية:
�أ  -جوازات ال�سفــر الدبلوما�سي ــة واخلا�ص ــة واخلدم ــة� ،سارية املفعــول ،والتابعــة حلكومة
�سلطنة عم ــان.
ب  -جـ ـ ــوازات ال�سف ـ ــر الدبلوم ــا�سيـ ـ ــة والر�سميـ ــة� ،سـ ــارية املفع ـ ــول ،والتابعة حلكومة
جمهورية ت�شيلي.
املــادة ( ) 2
 - ١يعفي كل ط ــرف مواطن ــي الطــرف الآخر الذين يحملون جوازات ال�سف ــر امل�شار �إليها
فـي املادة ( )1من �شرط احل�صول على الت�أ�شرية للدخول �إلى ،والإقامة فـي ،والعبور
من خالل ،ومغادرة �إقليم الطرف الآخر ملدة �أق�صاها ( )90ت�سعون يوما.
� - ٢إذا رغب مواطنو �أي من الطرفـني ،حاملو اجلوازات امل�شار �إليها فـي املادة ( ،)1فـي
متديد فرتة �إقامتهم فـي �إقليم الطرف الآخر ملدة تزيد على تلك املحددة فـي الفقرة (،)1
فـينبغي عليهم التقدم بطلب التمديد �إلى ال�سلطات املخت�صة لدى الطرف الآخر قبل
انتهاء املدة املحددة وفقا للقوانني ،والأنظمة املعمول بها.
 - ٣يلتزم مواطنو كل من الطرفـني امل�ستفـيدون من الإعفاء امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )1و ()2
بعدم القيام ب�أي ن�شاط ربحي فـي �إقليم الطرف الآخر.
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املــادة ( ) 3
 - ١يعفى مواطنو �أي من الطرفـني ممن يحملون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ()1
والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية �أو فـي منظمة دولية تقع فـي
�إقليم الطرف الآخر من �شرط احل�صول على الت�أ�شرية لغر�ض الدخول �إلى �إقليم
الطرف الآخر �أو مغادرته خالل فرتة تعيينهم .ويتعني �أن يتقدم ه�ؤالء املواطنون
بطلب لالعتماد من وزارة اخلارجية املعنية فور و�صولهم.
 - ٢ينطبق الإعفاء املمنوح ملواطني �أي من الطرفـني امل�شار �إليهم فـي الفقرة (� )1أي�ضا
على �أع�ضاء الأ�سرة املعالني ،ب�شرط �أن يكونوا حاملني جلوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي
املادة (.)1
املــادة ( ) ٤
يجب على مواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ()1
الدخول �إلى ،والعبور من خالل ،واخلروج من �إقليم دولة الطرف الآخر من خالل النقاط
احلدودية املفتوحة حلركة امل�سافرين الدولية.
املــادة ( ) 5
يجب على مواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ()1
االلتزام بالقوانني ،والأنظمة املعمول بها خالل �إقامتهم فـي �إقليم الطرف الآخر.
املــادة ( ) 6
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق كل طرف فـي رف�ض الدخول� ،أو تق�صري �أو �إنهاء مدة
الإقامة ،لأي من مواطني الطرف الآخر ،والذين يعتربهم غري مرغوب فـيهم.
املــادة ( ) 7
فـي حالة فقدان� ،أو تلف �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1ملواطن �أي من
الطرفـني فـي �إقليم الطرف الآخر ،تقدم له البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية  -التي ينتمي
�إليها �صاحب اجلواز املعني  -الوثائق املطلوبة التي متكنه من العودة �إلى بلده .ويجب على
البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية �إبالغ الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث
عرب القنوات الدبلوما�سية.
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املــادة ( ) 8
 - ١يتبادل الطرفان ،عرب القنوات الدبلوما�سية ،مناذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها
فـي املادة ( )1وو�صفا تف�صيليا لها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ دخول هذه
االتفاقية حيز التنفـيذ.
 - ٢يجب على كل طرف �إخطار الآخر ،عرب القنوات الدبلوما�سية ،ب�أي تعديالت فـي النماذج
املتبادلة� ،أو �إ�صدار جوازات جديدة ،ويتعني تقدمي و�صف تف�صيلي لهذه اجلوازات فـي
مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما قبل بدء العمل بها.
املــادة ( ) 9
 - ١يجوز لأي من الطرفـني تعليق تنفـيذ هذه االتفاقية كليا �أو جزئيا ،لأ�سباب تتعلق
بالأمن الوطني �أو النظام العام� ،أو ال�صحة العامة.
 - ٢يجب على الطرف املعلق �إبالغ الطرف الآخر كتابيا مبا�شرة ،عرب القنوات الدبلوما�سية،
عن التعليق� ،أو �إنهاء التعليق مع حتديد التاريخ الذي يتم العمل بهذا الإجراء قبل
(� )7سبعة �أيام على الأقل من بدء العمل بالقرار.
 - ٣ال ي�ؤثر تعليق تنفـيذ هذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من الطرفـني
حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1املوجودين م�سبقا فـي �إقليم
الطرف الآخر.
املــادة ( ) 10
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على التزامات الطرفـني مبوجب االتفاقيات الدولية الأخرى التي
هما طرفان فـيها.
املــادة ( ) 11
ي�سوي الطرفان �أي خالفات تن�ش أ� عن تف�سري �أو تنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية من خالل
امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 12
يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوافقة كتابية متبادلة بني الطرفـني عرب القنوات الدبلوما�سية،
وتدخل االتفاقية حيز التنفـيذ وفقا للإجراء املن�صو�ص عليه فـي املادة (.)13
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املــادة ( ) 13
 - ١تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ من تاريخ تلقي �آخر �إخطار كتابي عرب القنوات
الدبلوما�سية من �أحد الطرفـني يبلغ الطرف الآخر فـيه ب�إكمال �إجراءاته القانونية
الداخلية الالزمة لدخول االتفاقية حيز التنفـيذ ،وت�سري االتفاقية ملدة غري حمددة.
 - ٢يجوز لأي من الطرفـني �إنهاء هذه االتفاقية فـي �أي وقت ب�إخطار الطرف الآخر كتابة،
عرب القنوات الدبلوما�سية ،برغبته فـي �إنهائها قبل ( )90ت�سعني يوما من التاريخ
املزمع فـيه �إنهاء االتفاقية.
وقعت هذه االتفاقية فـي مدين ــة الق ـ ــاهرة فـي يوم الثــالث ـ ــاء بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢م ،من ()٢
ن�سختني �أ�صليتني باللغات :العربية ،والإجنليزية ،والأ�سبانية ،ولكل منها ذات احلجية
القانونية ،وفـي حالة االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي.

عن حكومة
�سلطنة عمان

عن حكومة
جمهورية ت�شيلي

عبـداللـه بن نا�صـر بن م�سلـم الرحبــي
�سفري �سلطنة عمان لدى جمهورية م�صر العربية
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيـــة

بابلـو �إريــاران �أومــادا
�سفيـــر جمهوريـــة ت�شيلــــي
لدى جمهوريــة م�صــر العربيـــة
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AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE
ON
MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC, SPECIAL, SERVICE, AND OFFICIAL
PASSPORTS
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the
Republic of Chile, (hereinafter referred to individually as “Party” and
collectively as “Parties”),
Desiring to strengthen bilateral relations between both countries, and
Wishing to facilitate the travel of their nationals holding valid diplomatic,
special, service, and official passports in the territory of the other Party,
Have agreed as follows:
Article 1
The provisions of this agreement apply to the holders of any of the following
passports:
(a) Valid diplomatic, special, and service passports of the Government of the
Sultanate of Oman.
(b)Valid diplomatic and official passports of the Government of the
Republic of Chile.
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Article 2
1. Each Party shall exempt nationals of the other Party holding any of the
passports referred to in Article 1 from the requirement of obtaining a visa
for entry into, stay, transit through, and leave the territory of the other
Party for a period not exceeding ninety (90) days.
2. If the nationals of either Party, holders of the passports referred in Article
1, wish to extend their stay in the territory of the other Party for a period
longer than that specified in paragraph 1, they must request an extension
from the competent authorities of the other Party prior to the expiry of
the specified period in accordance with the applicable laws and
regulations.
3. Nationals of either Party benefiting from the exemption referred to in
paragraph 1 and 2 must not carry out any for-profit activity in the territory
of the other Party.
Article 3
1. Nationals of either Party holding any of the passports referred to in
Article 1, who are assigned to a diplomatic or consular mission or an
international organization located in the territory of the other Party, shall
be exempted from the requirement of obtaining a visa for the purpose of
entering or leaving the territory of the other Party during the period of
their assignment. Such nationals must request their accreditation to the
corresponding Ministry of Foreign Affairs immediately upon their arrival.
2. The exemption granted to the nationals of either Party, referred to in
paragraph 1, also applies to dependent members of their family, provided
they are holders of any of the passports referred to in Article 1.
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Article 4
Nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 1
must enter, transit through, and leave the territory of the other Party using
border checkpoints open to international passenger traffic.
Article 5
Nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 1
must abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory
of the other Party.
Article 6
This agreement does not affect the rights of each Party to refuse the entry or
shorten or terminate the stay of any national of the other Party it considers
persona non-grata.
Article 7
In the case of loss or damage to any of the passports referred to in Article 1 by
a national of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or
consular mission to which the holder of the passport in question belongs shall
provide the required documents to enable that person to return to their country.
The diplomatic or consular mission shall immediately inform the other Party of
such incidents through diplomatic channels.
Article 8
1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of
the passports referred to in Article 1 along with a detailed description of
them no later than 30 (thirty) days after the entry into force of this
agreement.

3
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2. Each Party shall notify the other, through diplomatic channels, of changes
to the existing specimens exchanged or the introduction of new passports,
and shall provide a detailed description of such passports, no later than
30 (thirty) days before they enter into force.
Article 9
1. Either Party may suspend, in whole or in part, this agreement for reasons
relating to national security, public order, or public health.
2. The suspending Party shall immediately notify the other Party in writing,
through diplomatic channels, of such suspension, as well as the end of the
suspension, stating the date on which those measures enter into effect, at
least 7 (seven) days before the decision becomes effective.
3. The suspension of this agreement shall not affect the legal status of the
nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article
1 who are already present in the territory of the other Party.
Article 10
This agreement does not affect the obligations of the Parties under other
international agreements, to which they are a party of.
Article 11
The Parties shall settle any disputes arising from the interpretation or
implementation of this agreement by consultations through diplomatic
channels.
Article 12
The Parties may amend this agreement by mutual consent in writing through
diplomatic channels. Amendments enter into force in accordance with the
procedure provided in Article 13.
4
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Article 13
1. This agreement enters into force on the date of the last written
notification through diplomatic channels by which the Parties notify each
other of the completion of their internal legal requirements for its entry
into force, and remains in force for an indefinite period.
2. Either Party may terminate this agreement at any time by notifying the
other Party in writing, through diplomatic channels, of its intention to
terminate it at least 90 (ninety) days before the application of this
termination.
This agreement is signed in the city of Cairo on Tuesday 22/3/2022 in 2 (two)
originals, each in Arabic, English, and Spanish languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence in interpretation, the English text will prevail.

FOR
THE GOVERNMENT OF
THE SULTANATE OF OMAN

FOR
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CHILE

Abdulla Nasser Al Rahbi

Pablo Arriaran Ahumada

Ambassador of Sultanate of Oman
to Egypt & the permanent
Rpresentative to the Arab League

Ambassador of the Republic of
Chile to Egypt
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وزارة الداخليــــــة
قــــرار وزاري
رقـــم ٢٠٢٢/٩٢
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة النتخابات �أع�ضـــاء املجلـ�س البلــدي
ا�ستنادا �إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن انتخابات �أع�ضاء املجل�س البلدي ب�أحكام الالئحة التنظيمية املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٢ :مــن رم�ضـــــــان 1443هـ
املوافـــــق ٢٤ :مــن �أبريــــــــل ٢٠٢٢م

حمود بن فـي�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحـة التنظيميـة النتخابـات �أع�ضـاء املجلـ�س البلـدي
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــــوزارة:
وزارة الداخلية.
الوزيـــــــر:
وزير الـداخلية.
املجلــــ�س:
املجل�س البلدي للمحافظة.
الناخــــب:
كل مواطن قيد ا�سمه فـي ال�سجل االنتخابي ،وفقا لأحكام هذه الالئحة.
املرت�شـــــح:
كل مواطن قدم طلب تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
املر�شـــــــح:
كل من قبل تر�شحه لع�ضوية املجل�س ،و�أدرج ا�سمه فـي القوائم الأولية للمر�شحني.
اللجنـــة الرئي�سيـــة لالنتخابـــات:
اللجنة التي تتولى الإ�شراف والرقابة على انتخابات �أع�ضاء املجل�س وتنظيمها.
رئيــــ�س اللجنـــــة:
رئي�س اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.
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جلنة االنتخابات:
اللجنة امل�شكلة فـي كل والية ،واملن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة.
الطعــون االنتخابيــة:
الطعون التي يقدمها ذوو ال�ش�أن على القرارات ذات ال�صلة باالنتخابات.
جلنة الطعون االنتخابية:
اللجنة التي تتولى الف�صل فـي الطعون االنتخابية.
ال�سجـــل االنتخابــي:
ال�سجل املن� أش� فـي الوزارة لقيد �أ�سماء الناخبني وبياناتهم االنتخابية.
�سنـــة االنتخــــاب:
ال�سنة التي يجرى فـيها الت�صويت الختيار �أع�ضاء املجل�س.
املقــــر االنتخابـــي:
الوالية التي يحق للناخب الإدالء فـيها ب�صوته.
مركــــز االنتخـــــاب:
املكان الذي جترى فـيه عملية �إدالء الناخبني ب�أ�صواتهم يوم الت�صـويت.
الت�صويــت الإلكرتونــي:
اختيــار املر�ش ــح من خ ــالل ا�ستخ ــدام و�سائل تقنية املعلومات وتخزين نتائجه ف ــي �أنظمتهـ ــا
وفق معايري فنية و�أمنية ت�ضمن نزاهة العملية االنتخابية.
�أجهزة الت�صويت الإلكرتونية:
�أجه ــزة خا�صـة تتوفر فـيها برامج تقنية املعلومـ ــات� ،صمم ــت خ�صي�ص ــا ملبا�ش ــرة الناخبـ ــني
لعملية الت�صويت وتخزينها على �شكل بيانات ومعلومات �إلكرتونية.
املــادة ( ) 2
االنتخاب حق �شخ�صي للناخب ،وال يجوز الإنابة �أو التوكيل فـيه ،ويديل الناخب ب�صوته
فـي الوالية املقيد فـي القائمة النهائية لناخبيها ملرة واحدة فـي االنتخاب الواحد.
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املــادة ( ) 3
جت ــرى انتخابــات �أع�ض ــاء املجلــ�س فـي جميــع الوالي ــات ،وفق ــا للتق�سي ــم الإداري املعتمـ ـ ــد
ل�سلطنــة عم ــان.
املــادة ( ) 4
تقوم الوزارة ب�إعداد النماذج املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 5
لل ــوزارة ن�ش ــر �أو �إعــالن �أي قوائم �أو بيان ــات خا�ص ــة بانتخابات �أع�ضاء املجل ــ�س بالو�سيل ــة
التي تراها منا�سبة.
املــادة ( ) 6
ي�ص ــدر الوزيـ ــر قــرارا بتحديــد ر�سـ ــوم طلبات االعرتا�ض والطعون االنتخابي ــة املن�صــو�ص
عليها فـي هذه الالئحة بعد موافقة وزارة املالية.
املــادة ( ) 7
يعتمد الوزير نظام الت�صويت عن بعد ،وت�شكيل جلانه وفقا لل�ضوابط الفنية والإجرائية
التي ت�ضعها الوزارة فـي حالة �إقرارها من اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.
الف�صــل الثانـــي
ت�شكيـــل اللجــان واخت�صا�صاتهــا
املــادة ( ) 8
ت�شك ــل بقرار من الوزير اللجنة الرئي�سي ــة لالنتخاب ــات برئا�سة وكيل الوزارة ،وع�ضوية
ممثلني عن اجلهات املعنية ،على �أن يحدد القرار مقررا لها من بني موظفـي الوزارة.
املــادة ( ) 9
تخت�ص اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بالآتي:
 1الإ�شراف على انتخابات �أع�ضاء املجل�س واللجان العاملة فـي االنتخابات ومتابعة�سري عملها وفقا لأحكام هذه الالئحة.
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�2إ�صدار ما يلزم من قرارات وتعاميم لتنظيم ح�سن �سري العملية االنتخابية.
3اعتماد مراكز االنتخاب.
4اعتم ــاد �أجهــزة الت�صوي ــت الإلكرتونيـ ــة ،و�أي و�سيلـ ــة تقنية معلوم ـ ــات �أو �أنظم ـ ــة
�إلكرتونية ت�ستخدم فـي العملية االنتخابية ،وو�ضع ال�ضوابط الالزمة لذلك.
5الرقابة على عمل جلان االنتخابات ،والبت فـي امل�سائل التي تعر�ض عليها ،التخاذ
ما يلزم من �إجراءات فـي �ش�أنها.
6اعتماد النتائج النهائية للت�صويت ،ورفعها للوزير.
�7إقرار نظام الت�صويت عن بعد.
8اتخاذ كل ما يلزم من �إجراءات ،لتذليل العقبات التي تعرت�ض �سري العملية االنتخابية.
�9أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الوزير.

املــادة ( ) 10
جتتمع اللجنــة الرئي�سيــة لالنتخابــات بدعـوة من رئي�س اللجنة ،وال تــكون اجتماعات ــها
�صحيحــة �إال بح�ضــور ثلث ــي الأع�ض ــاء على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنــة ،وت�ص ــدر
قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند الت�س ــاوي يرجح اجلانب الــذي من ــه
رئي�س اللجنة.
املــادة ( ) 11
يتولــى مقـرر اللجنـة الرئي�سيـة لالنتخابــات إ�عــداد ج ــداول الأعمال وحما�ض ــر وتقاريـ ــر
وملفات اللجنة ،وعليه املحافظة على �سريتها ،وحفظها.
املــادة ( ) 12
توج ـ ــه الدعــوة الجتماع ــات اللجنـ ــة الرئي�سي ــة لالنتخابـ ــات كتابــة �إلى جميــع الأع�ض ــاء
قبل موعد االجتماع بـ ( )5خم�سة �أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال ،ويجوز للرئي�س
فـي حالـ ــة اال�ستعجـ ــال تق�صي ــر تــلك املـ ــدة والدعـ ــوة �إل ــى االجتم ــاع ب�أي و�سيلـ ــة �أخ ــرى،
وللجنة دعوة من ترى �أهمية ح�ضوره فـي اجتماعاتها دون �أن يكون له �صوت معدود.
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املــادة ( ) 13
تعتبـ ــر تقاريـ ــر اللجن ــة الرئي�سي ــة لالنتخابــات وحما�ض ــر اجتماعاته ــا وملفاته ــا �سريـ ــة،
وال يجوز لغري املعنيني االطالع عليها �أو تداولها �أو ن�شرها �إال مبوافقة كتابية من رئي�س
اللجنة خالل فرتة عملها.
املــادة ( ) 14
ت�ؤول للوزارة تقارير وحما�ضر وملفات اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بعد انتهاء �سنة االنتخاب.
املــادة ( ) 15
ت�شكل جلنة االنتخابات برئا�سة وايل الوالية �أو من يحدده قرار الت�شكيل ،وع�ضوية كل من:
 �1أحد الق�ضاة �أو ع�ضو من حمكمة الق�ضاء الإداري �أو ع�ضو االدعاء العام ويكوننائبا للرئي�س.
 2نائب الوايل فـي الوالية. 3اثنني من مديري عموم �أو مديري دوائر الوحدات احلكومية املوجودة فـي الوالية�أو املحافظة التي تتبعها الوالية �إداريا.
وي�شرتط �أال يكون �أع�ضاء اللجنة من �أبناء الوالية ،وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة وحتديد
نظام عملها قرار من رئي�س اللجنة ،على �أن يت�ضمن القرار حتديد مقرر للجنة من بني
موظفـي مكتب الوايل.
املــادة ( ) 16
تخت�ص جلنة االنتخابات بالآتي:
 �1إعداد وتنظيم وتهيئة مراكز االنتخاب فـي الوالية. 2و�ضع الرتتيبات الالزمة لإجراء العملية االنتخابية فـي الوالية والإ�شراف املبا�شرعلى �سري مراحلها املختلفة.
 3الإ�شراف املبا�شر على اللجان الفرعية لالنتخابات فـي الوالية. 4العمل على تذليل الإ�شكاالت وال�صعوبات التي تواجه العملية االنتخابية فـي الوالية.-34-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٩

 5رفع النتائج الأولية لالنتخابات فـي الوالية �إلى اللجنة الرئي�سية لالنتخاباتفور االنتهاء من عملية الفرز.
 �6إعــداد حم�ضــر ب�سي ــر العملية االنتخابيــة فـي الواليــة ،ورفع ــه �إل ــى رئيــ�س اللجنـ ــةخالل مدة ال تتجاوز يومني من انتهاء عملية الفرز.
 �7أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل الوزير �أو اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.املــادة ( ) 17
تتفرع عن جلنة االنتخابات اللجان الآتية:
 1جلنة التنظيم ،وتكون برئا�سة �أحد �أع�ضاء جلنة االنتخابات. 2جلنة الت�صويت ،وتكون برئا�سة �أحد �أع�ضاء جلنة االنتخابات. 3جلنــة الف ــرز ،وتكون برئا�ســة ع�ضو جلنة االنتخابات �شاغ ــل الوظيف ــة الق�ضائيـ ــة�أو ع�ضو االدعاء العام.
املــادة ( ) 18
ت�شك ــل جل ــان التنظيــم والت�صوي ــت والفرز بقرار من رئي�س اللجنـة يحـدد فـي ــه �أع�ضـ ــاء
هذه اللجان مبا يتنا�سب مع عدد الناخبني ومراكز االنتخاب فـي كل والية ،واخت�صا�صات
هذه اللجان ونظام عملها ،ويجوز �أن يحدد القرار نائبا �أو �أكرث لرئي�س كل جلنة من بني
�أع�ضائها.
املــادة ( ) 19
ت�شكل جلنة الطعون االنتخابية برئا�سة قا�ضي حمكمة عليا ،وع�ضوية كل من:
قا�ضي حمكمة ا�ستئناف يحل حمل رئي�س اللجنة فـي حالة غيابه.م�ست�شار فـي حمكمة الق�ضاء الإداري.�أحد م�ساعدي االدعاء العام.باحث قانوين من الوزارة.وي�صدر بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجنة قرار من الوزير ،على �أن يت�ضمن القرار حتديد مقرر
لها من بني موظفـي الوزارة احلا�صلني على م�ؤهل فـي القانون.
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املــادة ( ) 20
يجوز بقــرار من الوزيــر ت�شكي ــل �أي جلان تتطلبهــا العمليــة االنتخابيــة ،ويحــدد القــرار
اخت�صا�صاتها ونظام عملها.
املــادة ( ) 21
يج ــوز بقـ ــرار من الوزير �إن�ش ــاء مركز انتخ ــاب موحــد �أو �أكرث ،ويحدد القرار املحافظــات
�أو الواليات التي يحق لناخبيها الت�صويت فـي هذا املركز ،و�إجراءات الت�صويت والفرز فـيه،
وت�سري على املركز الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 22
يجوز لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء ومقرري اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ومن ي�ستعان
بهم فـي العملية االنتخابية و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثالثة ،واملواطنني املوجودين
خارج �سلطنة عمان ،الإدالء ب�أ�صواتهم قبل املوعد املحدد لالنتخابات.
وي�ص ـ ــدر ق ــرار من الوزي ــر بتحدي ــد موع ــد و�إجراءات الت�صوي ــت والف ــرز وت�شكيــل اللجـ ــان
الالزمـ ــة ل ــذلك.
الف�صـــل الثالـــث
ال�سجــل االنتخابــــي
املــادة ( ) 23
يح ــق لك ــل مواط ــن �أن يتق ــدم بطلب قيده فـي ال�سجـ ــل االنتخابـ ــي وفقا للعن ــوان امل ــدون
فـي بطاقته ال�شخ�صية� ،إذا توافرت فـيه ال�شروط الآتية:
 �1أن يكـ ــون قد �أتـ ــم ( )21واح ــدا وع�شرين عامــا ميالديا فـي الأول مـن �شه ــر يناي ــرمـن �سنــة االنتخــاب.
 �2أال يكون منت�سبا جلهة �أمنية �أو ع�سكرية. �3أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي.-36-
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املــادة ( ) 24
يت�ضمن ال�سجل االنتخابي بيانات كل ناخب من واقع ال�سجل املدين ،وعلى الأخ�ص الآتي:
 1ا�سمه كامال ورقمه املدين. 2تاريخ ومكان ميالده. 3مقره االنتخابي.املــادة ( ) 25
يجوز لكل ناخب �أن يتقدم بطلب نقل قيده فـي ال�سجل االنتخابي من مقر انتخابي �إلى �آخر.
املــادة ( ) 26
تتولى الوزارة �إعداد القوائم الأولية للناخبني فـي كل والية من واقع بيانات ال�سجل
االنتخابي ،مع مراعاة الآتي:
 1حتديث البيانات من واقع ال�سجل املدين. 2حذف �أ�سماء املتوفـني من قوائم الناخبني فـي �ضوء البيانات الواردة من ال�سجلاملدين.
 3حــذف من يثبت فقدان ــه �أيـ ــا من �شروط القيد فـي ال�سجل االنتخاب ــي املن ــ�صو�صعليها فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 27
تقوم الوزارة بن�شر و�إعالن القوائم الأولية للناخبني.
املــادة ( ) 28
يجــوز لل ــوزارة  -عند االقت�ض ــاء  -وقــف طلبات القيد ونقل القيد فـي ال�سج ــل االنتخاب ــي
ب�صفة م�ؤقتة.
املــادة ( ) 29
يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأولية للناخبني
بطلب يقدم �إلى جلنة االنتخابات خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ �إعالن هذه القوائم
مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له.
وت�صـ ــدر اللجن ــة قرارها فـي االعرتا�ض خالل ( )١٠ع�شرة �أيام من اليوم التالـي النته ــاء
املدة املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة.
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املــادة ( ) 30
يج ــوز لك ــل ذي م�صلح ــة الطع ــن فـي قـرار جلن ــة االنتخاب ــات ال�صـادر وفق ــا للمـادة ()29
من هذه الالئحة ،بطلب يقدم �إلى جلنة الطعون االنتخابية ،وذلك خالل ( )٥خم�سة �أيام
من تاريخ �إعالن القرار ،مبينا فـيه �أ�سباب الطعن ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له.
املــادة ( ) 31
ت�ص ــدر جلن ــة الطعـ ــون االنتخابي ــة قرارهـ ــا فـي الطع ــن خ ــالل ( )١٥خم�ســة ع�شــر يومــا
مـ ــن الي ــوم التال ــي النته ــاء املـ ــدة املن�ص ــو�ص عليهــا فـي امل ــادة ( )30مــن هــذه الالئحــة،
ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا.
املــادة ( ) 32
تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبني الواردة من جلان االنتخابات وفقا للقرارات
ال�صادرة فـي االعرتا�ضات والطعون ،وتعر�ضها على اللجنة الرئي�سية لالنتخابات ملراجعتها
واعتمادها كقوائم نهائية للناخبني الذين يحق لهم الت�صويت فـي �سنة االنتخاب ،و�إر�سالها
�إلى جلان االنتخابات.
الف�صــل الرابــع
حــق الرت�شـــح
املــادة ( ) 33
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقدمي طلبات الرت�شح ،وموعد �سحبها،
وين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،وفـي �صحيفتني يوميتني على الأقل.
ويجوز عند االقت�ضاء مد املواعيد امل�شار �إليها �أو حتديد مواعيد جديدة فـي والية �أو �أكرث
بالإجراءات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة.
املــادة ( ) 34
تتولى الوزارة ا�ستالم طلبات الرت�شح من املرت�شح �أو وكيله القانوين وفقا لل�ضوابط
التي تقررها ،لفح�صها والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املعنية وتقوم ب�إعداد ك�شف ب�أ�سماء
املر�شحني الذين متت �إجازة طلباتهم من تلك اجلهات ،وتعر�ضه على اللجنة الرئي�سية
لالنتخابات التي تقوم ب�إعداد قوائم �أولية ب�أ�سماء املر�شحني وترتيبها هجائيا بدون �ألقاب،
و�إر�سالها �إلى جلنة االنتخابات لإعالنها.
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املــادة ( ) 35
يجوز لكل ذي م�صلحة االعرتا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القوائم الأولية للمر�شحني
بطلب يقدم �إلى جلنة االنتخابات على النموذج املعد لذلك خالل ( )٥خم�سة �أيام من تاريخ
�إعالن هذه القوائم مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له.
وت�صدر اللجنة قرارها فـي هذا االعرتا�ض خالل ( )١٠ع�شرة �أيام من اليوم التايل النتهاء
املــدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة.
املــادة ( ) 36
يج ــوز لك ــل ذي م�صلح ــة الطعــن فـي ق ــرار جلنــة االنتخابــات ال�صـ ــادر وفق ـ ــا للمــادة ()35
من هذه الالئحة ،بطلب يقدم �إلى جلنة الطعون االنتخابية ،وذلك خالل ( )٥خم�سة �أيام
من تاريخ �إعالن القرار ،مبينا فـيه �أ�سباب الطعن ،ومرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له.
وت�صدر جلنة الطعون االنتخابية قرارها فـي هذا الطعن خالل ( )١٥خم�سة ع�شر يوما
م ــن اليـ ــوم التالـ ــي النتهــاء املـ ــدة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي الفق ــرة الأولــى مــن ه ــذه املـ ــادة،
ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا.
املــادة ( ) 37
تعل ــن ال ــوزارة القــرارات ال�ص ــادرة من جلن ــة الطع ــون االنتخابية ب�ش�أن الطعــون املتعلقــة
بالقوائم الأولية للمر�شحني.
املــادة ( ) 38
تق ــوم اللجنـ ــة الرئي�سي ــة لالنتخابات خـ ــالل ( )٣ثالث ــة �أيام من تاريخ ت�سلمهــا ق ــرارات
جلان االنتخابات وعدم وجود طعون عليها بتعديل القوائم الأولية للمر�شحني وترتيبها
هجائيا بدون �ألقاب و�إعالنها كقوائم نهائية للمر�شحني.
وفـي ح ــال الطع ــن على قرارات جلان االنتخابات يتم اتخاذ الإجراءات املن�ص ــو�ص عليهــا
فـي الفقرة الأولى من هـذه املادة خالل ( )٣ثالثة �أيام من تاريخ ت�سلمها.
املــادة ( ) 39
يجوز للمر�شح تقدمي طلب لتحديث بياناته �إلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات قبل �إعالن
القوائم النهائية للمر�شحني.
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املــادة ( ) 40
للمر�شح �أو وكيله القانوين �أن يتقدم بطلب �سحب تر�شحه خالل املدة املحددة �إلى جلنة
االنتخابات التي تتولى �إخطار اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بذلك فـي اليوم التايل ل�شطب
ا�سم املر�شح ،ويرتتب على �سحب طلب الرت�شح �شطب ا�سم املر�شح املن�سحب من القائمة
النهائية للمر�شحني.
املــادة ( ) 41
يجوز لكل مر�شح القيام بالدعاية االنتخابية للتعريف بنف�سه ،وذلك من تاريخ �إعالن
القوائم النهائية للمر�شحني حتى اليوم ال�سابق ليوم الت�صويت.
املــادة ( ) 42
ي�صــدر بتحديــد قواعد وو�سائل و إ�ج ــراءات ور�ســوم الدعايــة االنتخابية ق ــرار مــن الوزيـ ــر
بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
الف�صــــل اخلامـــ�س
الت�صويـــت الإلكرتونــــي
املــادة ( ) 43
ي�شرتط لإدالء الناخب ب�صوته فـي يوم الت�صويت الآتي:
 � 1أن يكون ا�سمه مقيدا فـي القوائم النهائية للناخبني. �2أال يكون حمبو�سا احتياطيا �أو م�سجونا تنفـيذا حلكم ق�ضائي. �3أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي.املــادة ( ) 44
يجـ ــرى الت�صويــت فـي مراكـ ــز االنتخــاب التــي تعتمده ـ ــا اللجن ــة الرئي�سي ــة لالنتخابـ ــات
فـي الي ــوم الــذي ي�صــدر بتحدي ــده قــرار من الوزي ــر ،ويجوز للوزير �أن يحــدد يومــا �آخــر
�أو �أكرث من يوم للت�صويت فـي �أي مركز انتخاب �أو كل املراكز االنتخابية �أو فـي الظروف
اال�ستثنائية وفقا ملقت�ضيات العملية االنتخابية.
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املــادة ( ) 45
يبد أ� الت�صويت فـي اليوم املحدد للت�صويت من ال�ساعة ال�سابعة �صباحا ،وينتهــي فـي مت ــام
ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم نف�سه.
ويجوز للوزير �أن يحدد موعدا �آخر لبدئه وانتهائه وفقا ملقت�ضيات العملية االنتخابية.
املــادة ( ) 46
يتولى رئي�س جلنة الت�صويت �أو من يفو�ضه كتابة من بني �أع�ضاء اللجنة فتح �أجهزة
الت�صويت قبل بدء عملية الت�صويت ،للت�أكد من خلوها من �أي بيانات ،ويكون ذلك بح�ضور
رئي�س جلنة الفرز �أو من يفو�ضه كتابة من بني �أع�ضاء اللجنة ومن يح�ضر من الناخبني
واملر�شحني �أو وكالئهم القانونيني ،ويتم غلق الأجهزة ،قبل الوقت املحدد لبدء الت�صويت.
ويثب ــت إ�جـ ــراء فتــح الأجه ــزة مبح�ض ــر يعتم ــد من قبل رئي�سي جلنتي الفـرز والت�صوي ــت
�أو املفو�ض عنهما بذلك.
املــادة ( ) 47
يتولـ ـ ــى �أحـ ــد �أع�ض ــاء جلنـ ـ ــة الت�صوي ــت م�ساعــدة الناخــب مـ ـ ــن الأ�شخـ ــا�ص ذوي الإعاقـ ــة
�أو من يعجز عن الإدالء ب�صوته.
املــادة ( ) 48
ت�ستمر عملية الت�صويت بعد انتهاء املوعد املحدد طبقا حلكم املادة ( )45من هذه الالئحة،
وذلك فـي حالة وجود ناخبني داخل املركز االنتخابي مل يدلوا ب�أ�صواتهم ،ويقت�صر الت�صويت
فـي هذه احلالة على ه�ؤالء الناخبني دون غريهم ،ويخطر رئي�س جلنة االنتخابات بذلك.
املــادة ( ) 49
يجــوز للجن ــة االنتخابـات عنـد االقت ــ�ضـاء مـ ــد موعـد الت�صويـت املحـ ــدد مبــا ال يجـ ــاوز
ال�ساعتني من نف�س يوم الت�صويت على �أن يتم �إخطار اللجنة الرئي�سية لالنتخابات بذلك.
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املــادة ( ) 50
تغلق �أجهزة الت�صويت بعد انتهاء الوقت املحدد للت�صويت ،ويتم نقل البيانات واملعلومات
الإلكرتونية املوجودة بها ب�أحد و�سائل تقنية املعلومات التي تعتمدها اللجنة الرئي�سية
لالنتخابات ،وت�سلم �إلى جلنة الفرز مبوجب حم�ضر يوقع عليه كل من رئي�س جلنة الت�صويت،
ورئي�س جلنة الفرز.
املــادة ( ) 51
تعد جلنة الت�صويت حم�ضرا ب�سري عملية الت�صويت ويوقع املح�ضر من رئي�س جلنة الت�صويت.
الف�صـــل ال�ســـاد�س
الفــرز و�إعــــالن النتائـــج
املــادة ( ) 52
يتولى رئي�س جلنة الفرز ا�ستالم البيانات من �أجهزة الت�صويت الإلكرتونية فـي قاعة الفرز
�أمام جلنة االنتخابات ،ومن يح�ضر من املر�شحني �أو وكالئهم القانونيني ،ويتم حترير
حم�ضر ب�إثبات و�سيلة نقل البيانات ،ويوقع عليه كل من رئي�سي جلنتي الفرز واالنتخابات.
ويجب على جميع احلا�ضرين مغادرة قاعة الفرز فـيما عدا رئي�س و�أع�ضاء جلنة الفرز،
ويجوز عند االقت�ضاء ،وبعد موافقة رئي�س جلنة الفرز ح�ضور رئي�س جلنة االنتخابات
وبع�ض الفنيني فـي قاعة الفرز.
املــادة ( ) 53
تتول ــى جلنة الف ــرز فرز و�إح�صاء عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شــح ،وترتيبه ــم
تنازليــا فـي ك�شــف يو�ضح فـيـه ا�س ــم كـل مر�شح ،وعدد الأ�صوات التي ح�ص ــل عليهــا ،ويوقـ ــع
على الك�شف رئي�سا جلنتي الفرز واالنتخابات.
املــادة ( ) 54
فـي ح ــال ت�س ــاوي الأ�ص ــوات بني اثنني �أو �أكرث من املر�شحـ ــني احلائزي ــن عل ــى �أكبــر عــدد
م ــن الأ�ص ــوات يعل ــن رئيـ ــ�س جلن ــة الفــرز عـ ــن ذلك ،ويجــري القرع ــة بينه ـ ــم لتحديـ ـ ــد
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ترتيبهـم حتى املرتبة اخلام�سـة ،وذلك بح�ضورهــم �أو بح�ضور وكالئهم القانونيني وجلنة
االنتخاب ــات ،ويتــم حتريــر حم�ضر بذلك يوق ـ ــع من رئي�س ــي جلنتي الفـ ــرز واالنتخاب ــات
ومن املر�شحيـن �أو وكالئهم القانونيني ،وال يرتتب على االمتناع عن احل�ضور �أو التوقيع
�أي �أثر قانوين فـيما ت�ضمنه املح�ضر من بيانات ونتائج.
وتتولى جلنة االنتخابات رفع حم�ضر القرعة �إلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات.
املــادة ( ) 55
تتولـ ــى جلنــة االنتخاب ــات �إحالــة نتائج الف ــرز �إلى اللجنة الرئي�سي ــة لالنتخابــات لرفعه ــا
إ�ل ــى الوزي ــر فـي موع ــد �أق�صاه نهايـ ــة الي ــوم التايل للت�صويت ،وذلك العتماده ــا و�إعالنهـ ــا
وال يعتد ب�أي نتائج يعلن عنها ب�أي و�سيلة �أخرى بخالف ما هو من�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 56
يعد فائزا بع�ضوية املجل�س من ح�صل على �أعلى الأ�صوات ثم التايل له من بني املر�شحني،
كما يعد فائزا بع�ضوية املجل�س بالتزكية من كان املر�شح الوحيد فـي القائمة النهائية
للمر�شحني فـي الوالية.
املــادة ( ) 57
تقوم جلنة االنتخابات ب�إعداد حم�ضر بنتائج االنتخابات ير�سل مع جميع القرارات املتعلقة
بالعملية االنتخابية �إلى اللجنة الرئي�سية لالنتخابات خالل موعد �أق�صاه ( )3ثالثة �أيام
من تاريخ �إعالن النتائج.
املــادة ( ) 58
يحق لكل ذي م�صلحة من املر�شحني الطعن فـي النتائج النهائية لالنتخابات بطلب يقدم
�إلى جلنة الطعون االنتخابية على النموذج املعد لذلك مع بيان �أ�سباب الطعن و�إرفاق
امل�ستن ــدات امل�ؤي ــدة لــه خـ ــالل ( )١٠ع�شرة أ�ي ــام من تاريخ �صـ ــدور البيان املن�صو�ص علي ــه
فـي امل ــادة ( )60من هذه الالئحة.
وعلى اللجنة الف�صل فـي الطعون االنتخابية خالل ( )٢٠ع�شرين يوما من انتهاء فرتة
الطعن امل�شار �إليها فـي الفقرة الأولى من هذه املـادة ،ويكون قرارها نهائيا.
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املــادة ( ) 59
تعلن الوزارة القرارات ال�صادرة من جلن ــة الطع ــون االنتخابية ب�ش�أن الطعــون ف ــي النتائ ــج
النهائية لالنتخابات.
املــادة ( ) 60
ي�صدر الوزير بيانا ب�أ�سماء �أع�ضاء املجل�س البلدي بدون �ألقاب وفقا للنتائج النهائية
املعتمدة من اللجنة الرئي�سية لالنتخابات ،وين�شر فـي اجلريدة الر�سمية.
املــادة ( ) 61
للجنة الرئي�سية لالنتخابات �أن تقرر عدم �صحة االنتخابات فـي �أي والية �إذا ثبت لها وجود
�إخ ــالل بـ ـ�أي من الأحك ــام �أو الإجــراءات املن�صــو�ص عليهــا فـي هذه الالئحــة علـ ــى نح ــو ي�ؤث ـ ــر
فـي نتيج ــة الت�صويــت � ،أو وقوع غ�ش �أو تدلي�س فـي عملية الت�صويت �أو الف ــرز ،ويع ـ ــاد الت�صويــت
وفق ـ ــا للقوائ ــم النهائيـ ــة للناخبـ ـ ــني واملر�شحــني فـ ــي الي ـ ــوم الذي يحدده الوزير ،وذلك خـالل
مـدة ال تزيد على (� )٦٠ستني يوما من تاريخ �صدور القرار.
الف�صــــل ال�سابـــع
اجلـــزاءات الإداريــــة
املــادة ( ) 62
تف ــر�ض غرامـ ــة �إدارية ال تقــل ع ــن (� )1000ألـ ــف ري ــال عمانــي ،وال تزيــد عل ـ ــى ()4000
�أربعة �آالف ريال عماين ،على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة� ،أو يقوم ب�أي فعل من �ش�أنه
الت�أثري على �سري العملية االنتخابية.
املــادة ( ) 63
يحرم مـن حــق الرت�شح واالنتخاب لع�ضوية املجل ــ�س لفرتتني متتاليتني ك ــل مــن ارتك ــب
الأفعال الآتية:
 �1شــراء �أ�صوات الناخب ــني �أو الإ�ســاءة �إلى �أحد املر�شحني بق�صد الت�أثري علــى نتيج ــةاالنتخابات.
 2كل من �أعطى �أو التزم �أو تعهد �أن يعطي ناخبا فائدة لنف�سه �أو غريه مقابل �صوتهفـي االنتخابات� ،أو كل من �سهل �أو حر�ض �أو تو�سط فـي ذلك.
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قــــرار وزاري
رقـــم 2022/٩٣
بتحديد موعد تقدمي طلبات الرت�شح و�سحبهـا
النتخابـات �أع�ضـاء املجل�س البلـدي للفتـرة الثالثة
ا�ستنادا �إلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/126
و�إلى الالئحة التنظيمية النتخابات �أع�ضاء املجل�س البلدي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2022/٩٢
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقدم طلبات الرت�شح لع�ضوية املجل ــ�س البلدي للفرتة الثالثة ابتـداء من ي ــوم الأحد  ١٥مايو ٢٠٢٢م،
وتنتهي ي ــوم اخلميــ�س  ٢يونيـ ـ ــو ٢٠٢٢م.

املــادة الثانيــــة
يكون �آخر �أجل ل�سحب طلبات الرت�شح يـ ــوم اخلمـيـ ـ ــ�س � ٢٧أكتوبـ ــر ٢٠٢٢م.

املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي ٢٢ :مــن رم�ضـــــــان 1443هـ
املوافـــــق ٢٤ :مــن �أبريــــــــل ٢٠٢٢م
حمود بن فـي�صل البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الداخليـ ـ ـ ـ ــة
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وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قــــرار وزاري
رقــــم 2022/34
ب�إ�صدار مدونة بقواعد �سلوك و�أخالقيات مهنة املحاماة
ا�ستنادا �إلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و�إلى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقم  2020/88بدمج وزارة العـدل ووزارة ال�ش ـ ـ�ؤون القانونيـ ــة
فـي وزارة واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
يعمل مبدونة قواعد �سلوك و�أخالقيات مهنة املحاماة ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شـ ــر هـ ــذا القـ ــرار فـ ــي اجلري ـ ــدة الر�سميـ ــة.
�صـدر فـي  17 :مـن رم�ضـــان 1443هـ
املـوافــــق  19 :مـن �أبريـــــل 2022م
د .عبداللـه بن محمد بن �سعيد ال�سعيدي
وزيـر العدل وال�ش ـ�ؤون القانونيــة
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مدونة بقواعد �سلوك و�أخالقيات مهنة المحاماة
الف�صل الأول
مبادئ و�أحكام عامة
مقدمة:
�إن العدالة ،و�سيادة �أحكام القانون هما من �أهم �سمات املجتمع العماين ،وتعمل املنظومة
العدلية فـي �سلطنة عمان على تطبيق القانون ،و�إقامة العدل ،ويقوم املحامون فـيها بدور
مركزي وحموري فـي هذا املجال ،مبا يقدمونه من خدمات قانونية للمجتمع وموكليهم،
من خالل تطبيقهم لقواعد �أخالقية ومهنية ت�ؤطر عملهم وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم
جتاه من يطلب منهم هذه اخلدمات فـي هذا املجال.
وتعد املحاماة مهنة حرة وذات �ش�أن كبري ،وذلك ل�سمو ر�سالتها ،وعلو �أثرها ،حيث �إنها
ت�شارك فـي حتقيق العدالة وت�أكيد �سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن املتقا�ضني.
ويعد املحامون من �أهم رجال القانون واحلامني حلقوق موكليهم ،وكان حريا مبن يزاول
مهنة املحاماة �أن يكون جديرا بحمل لقب "املحامي" ،ويتوجب عليه بالتايل �أن يكون
م�ستقيما فـي �سلوكه ،نبيال فـي ت�صرفاته ،ح�سنا فـي مظهره ولبا�سه ،مما ي�ضفـي الهيبة
والوقار على هذه املهنة ومنت�سبيها.
وتهدف هذه املدونة �إلى �ضمان ح�سن قيام املحامني مبهنتهم على �أكمل وجه ،ومت و�ضع
�أ�س�س ومعايري مزاولة مهنة املحاماة ،بحيث يلتزم بها جميع من ينتمي �إلى مهنة املحاماة،
وتكون مرجعا وم�سلكا الزما لكل من ميار�س هذه املهنة فـي �سلطنة عمان.
املــادة ( ) 1
ميار�س املحامون مهنتهم م�ستقلني وال يخ�ضعون �إال ل�ضمائرهم و�أحكام القانون ،وعليهم
فـي جميع الأحوال �أن يت�صرفوا وفقا للقانون ،ولأخالقيات مهنة املحاماة �أثناء قيامهم
بت�أدية ر�سالتهم.
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املــادة ( ) 2
املحام ــي �شريك فـي حتقي ــق العدال ــة ،وميار�س دوره بكل �شفافـية وا�ستقاللية ،ويلتــزم
فـي ت�صرفاته بالثقة واالحرتام ،فـي اللفظ واملظهر واملذكرات واملرافعات ،ويتقيد مببادئ
ال�شرف والنزاهة ،ويقوم بعمله بدقة و�أمانة ،وال يجوز له تعري�ض نزاهته وا�ستقالله
املهني� ،أو حريته والتزامه بقواعد املهنة لأي �ضغوط خارجية� ،أو القيام ب�أي عمل ال يتفق
مع كرامة ونزاهة مهنة املحاماة.
الف�صل الثاين
واجبـات املحامي
املــادة ( ) 3
يجب على املحامي عند مبا�شرته مهنته التقيد مببادئ الأمانة ،وال�شرف ،واال�ستقامة،
واالعتدال ،وال�صدق ،وال�ضمري املهني ،والنزاهة ،والكفاءة ،واحرتام زمالئه فـي املهنة،
واملحافظة على الواجبات املفرو�ضة عليه مبقت�ضى القانون و�أخالقيات املهنة وتقاليدها
املتعارف عليها ،وااللتزام بكافة القرارات ال�صادرة عن وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
وجلنة قبول املحامني.
املــادة ( ) 4
يجب على املحامي عند مثوله �أمام حمكمة �أجنبية �أو هيئة حتكيم �أجنبية االلتزام بالقواعد
والأخالقيات املعمول بها فـي تلك البالد.
املــادة ( ) 5
يجب على املحامي �أن يكون فـي تعامله مع الآخرين ملتزمــا باالحرتام ،فـي اللفظ واملظهر،
�سواء �أمام املحاكم �أو داخل املكتب ،وفـي التعامل مع الزمالء ومع الآخرين ،و�أن يتجنب كل
ما ي�سيء �إلى مهنة املحاماة �أو �إلى زمالئه.
املــادة ( ) 6
يجب على املحامي �أن يظهر ب�صفته كمحام ،و�أن يعتمد تلك ال�صفة فـي جميع املذكرات
واملرا�سالت ،بعيدا عن الأ�سماء التجارية �أو ا�ستخدام الألقاب واملنا�صب ال�سابقة فـي نطاق
ممار�سته املهنة.
وال يجوز له �أن يعلن عن نف�سه ب�أي �شكل ال يتفق مع تقاليد املحاماة� ،أو اللج ــوء �إلى �أي
و�سيل ــة من و�سائل الدعاية لنف�سه �أو ملكتبه� ،أو ال�سعي جللب املوكلني بوا�سطة الإعالنات،
�أو ا�ستخدام الو�سطاء مقابل �أجر �أو منفعة� ،أو و�ضع خامته بت�صرف �شخ�ص �آخر.
-48-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1439

املــادة ( ) 7
يجب على املحامي �أن ميار�س مهنته فـي مقر ومكتب معلوم ،و�أن يكون هذا املكتب الئقــا
وكفـيال باملحافظة على �سر املوكل ،مكر�سا فقط لأعمال املحاماة ،ي�ستقبل فـيه مراجعيه
وموكليه ،وال يجوز �أن يكون مكتب املحامي جزءا من منزل معد لل�سكن �أو فـي مقر ال يليق
بكرامة املهنة �أو مكانتها ،على �أن يلتزم املحامي بال�شروط وال�ضوابط التي ت�صدرها وزارة
العدل وال�ش�ؤون القانونية فـي �ش�أن موا�صفات اللوحات اخلارجية التي تو�ضع على مقار
املكتب �أو ال�شركة املدنية للمحاماة.
كما ال يجوز له نقل مكتبه �أو مقر �شركته �إال بعد احل�صول على �إذن م�سبق بذلك من دائرة
�ش�ؤون املحامني فـي وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية.
املــادة ( ) 8
يجب على املحامي فـي �أثناء حديثه فـي و�سائل الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي
االلتزام بالتناول املو�ضوعي البناء الهادف �إلى امل�صلحة العامة ،وامل�ستند �إلى وقائع
�صحيحة ،وعليه �أن يتجنب كل ما ي�سيء �إلى العقيدة� ،أو يخالف النظام العام �أو الآداب
العامة.
املــادة ( ) 9
يجب على املحامي جتنب �إ�ساءة ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي بكافة �أ�شكالها
و�أنواعها �أو �أي و�سيلة �أو برنامج �إلكرتوين� ،أو الإ�ساءة للجهات الق�ضائية �أو لزمالئه
املحامني� ،أو �أي جهة ر�سمية �أو �أهلية عرب �صفحات التوا�صل االجتماعي ،كما يلتزم املحامي
فـي من�شوراته على هذه احل�سابات مببادئ و�أخالقيات مهنة املحاماة.
املــادة ( ) 10
يجب علــى املحامــي اختيــار العاملني لديــه من ذوي الكف ــاءة ،ومن غي ــر املحكــوم عليهم
فـي جرائم خملة بال�شرف والأمانة ،و�أن يعمل ه�ؤالء حتت رقابته وم�س�ؤوليته ،كما يجب
عليه معاملتهم باحرتام ،و�أن ي�ضمن حقوقهم وفقا لأحكام القوانني النافذة.
املــادة ( ) 11
يجب على املحامي �أن يتجنب احلديث فـي كل ما ي�سيء �إلى ال�سمعة والأمانة ،ويبتعد عن
�أي ت�صرف من �ش�أنه �إحلاق ال�ضرر ب�سمعته ب�صورة �شخ�صية �أو ب�سمعة املهنة� ،أو مبا ي�ؤثر
عليه �أو على املهنة ب�أي �شكل من الأ�شكال ،كما يجب عليه �أن يتجنب �أي ت�صرفات خمالفة
جتعله حمال لالنتقاد.
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املــادة ( ) 12
يجب على املحامي �أن يحافظ حمافظة تامة على �أ�سرار موكليه و�أ�سرار العمل ،و�أحوال
املثول �أمام اجلهات الر�سمية ،وعليه �أن يتخذ التدابري الوقائية التي حتول دون ت�سربها
للغري� ،أو اطالع غري امل�صرح لهم عليها.
املــادة ( ) 13
يلتزم املحامي ببذل اجلهد ،والعناية الالزمني فـي الأعمال املوكلة �إليه ،والتفرغ لها ،بعيدا
عن ممار�سة الأعمال التي تتعار�ض مع طبيعة املهنة ،وغريها من الأعمال التي قد يكون
لها ت�أثري على �أدائه تلك الأعمال على الوجه الأكمل.
املــادة ( ) 14
يجب على املحامي عدم القيام بالآتي:
أ�  -التعليق على ق�ضايا ما زالت منظورة �أمام الق�ضاء ،ومل يتم الف�صل فـيها� ،سواء
املوكلة �إليه �أو لغريه من املحامني �أو ن�شر املذكرات املتعلقة بها.
ب  -الك�شـف لو�سائــل الإعــالم ب�أنواعه ــا املختلفــة و�شبك ــات التوا�صــل االجتماعـ ـ ــي عن
املعلومات ال�سرية املحمية� ،أو التي يرتتب الإف�صاح عنها التعدي على خ�صو�صية
وحرية الآخريــن �أو الت�شهري بهــم� ،أو الك�شــف  -بحكم اطالع ــه على املو�ضــوع -
عن هوية ال�ضحايا �أو ال�شهود� ،أو �أي معلومات �سرية ميكن �أن تعر�ضهم للت�شهري،
�أو الإ�ضرار مب�صاحلهم ال�شخ�صية� ،أو جمريات التحريات لدى اجلهات الر�سمية،
ما مل ت�أذن اجلهات املخت�صة بالإف�صاح عن تلك املعلومات اخلا�صة.
املــادة ( ) 15
�أ  -يجب على املحامي قبول الندب املكلف به من املحكمة ،واحل�ضور عن اخل�صم الذي يتقرر
�إعفا�ؤه من الر�سوم الق�ضائية �أو لتقدمي امل�ساعدة الق�ضائية لغري القادرين على ال�سري
فـي الدعاوى التي ين�ص القانون على وجوب مبا�شرتها عن طريق حمام.
ب  -على املحامي املنتدب من قبل املحكمة الدفاع عمــن كلف بالدفاع عنه على �أكم ــل وجه،
وال يحق له �أن يتقا�ضى منه �أي �أتعاب� ،أو �أن يعتزل التكليف� ،إال ل�سبب جوهري ،وبعد
�إبالغ املحكمة التي انتدبته.
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الف�صل الثالث
عالقة املحامي بزمالئه
املــادة ( ) 16
يجب على املحامي �أن يلتزم فـي معاملة زمالئه مبا تقت�ضيه �أخالق املهنة و�آدابها ،وقواعد
اللياقة والكيا�سة ،وتقاليد مهنة املحاماة ،ويلتزم باحرتام جميع زمالئه ،كما يلتزم
بالتعاون معهم فـي كل �إجراء ي�ساعد فـي �سرعة الف�صل فـي النزاعات ،وحتقيق العدالة.
املــادة ( ) 17
يجب على املحامي االلتزام بالآتي:
أ� � -إحاطة املحامني حتت التمرين لديه بالرعاية والن�صح والإر�شاد ،على الوجه الذي
ي�صقل مهارة املتدرب ،وي�ؤهله ملزاولة مهنة املحاماة ،و�أن يلتزم بالوفاء بحقوقهم
ومبا �أوجبه القانون والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن.
وال يجوز للمحامي تكليف املحامي حتت التمرين مبا يخرج عن �إطار التدريب
على �أعمال مهنة املحاماة� ،أو تكليفه القيام ب�أي عمل يخالف ال�صالحيات التي
ر�سمها القانون ونظام التدريب �أو ي�ؤثر على �إمكانياته وقدراته املهنية ،ويجب
عليه �أن مينحه �شهادة تثبت �إمتامه التمرين لديه بعد انق�ضاء املدة املقررة قانونا،
مع �إثبات ر�أي املحامي ،مرفقا بها الأعمال التي قام بها املحامي حتت التمرين.
ب  -التحلي بالثقة فـي النف�س ،والرقي مع زمالئه فـي املعاملــة واحلدي ــث ،كما عليــه
�أن يحذر من ت�أثري نزاعات املوكلني على عالقته بزمالئه.
ج � -أال يغتاب زميله� ،أو يجرح فـيه ،و�أال ين�سب �إليه �أي قول م�سيء ،و�أال ينتق�ص من
جمهوده فـي الدعوى التي يتوالها من بعده.
د� -إبقاء مرا�سالته مع زميله �سرية ،و�أن يعلمه عن رغبته تلك ،وذلك بو�ضعه كلمة
(�سري) �أو ما يعادلها على مرا�سالته ،وعلى املحامي الذي ال يرغب فـي �إبقاء هذه
املرا�سالت �سرية� ،أو الذي ال ي�ستطيع �إبقاءها �سرية� ،أن يعيدها �إلى م�صدرها دون
ا�ستعمالها.
هـ  -عدم ت�شجيع موكلي وموظفـي �أي حمام �آخر على ف�سخ العقد مع زميله ،واالنتقال
�إليه �أو �إلى �أي مكتب �آخر.
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ويلتزم املحامي حتت التمرين بالآتي:
�أ  -واجب التقدير واالحرتام للمحامي الذي يتمرن حتت �إ�شرافه ،وعليه االلتزام
مبواعيد ولوائح مكتب املحاماة .
ب  -درا�سة الدعاوى ،و�إعداد مذكرات الر�أي القانوين ب�ش�أنها ،ومناق�شتها مع زمالئه
فـي املكتب.
ج  -احلفاظ على �أ�سرار مكتب املحاماة.
املــادة ( ) 18
ال يجوز للمحامي حتت التمرين ا�ستعمال �صفة املحامي دون �أن يلحقها بكلمة حتت
التمرين� ،أو �أن يتخذ مكتبا �أو يعلن عن ا�سمه بلوحة �أو �أي و�سيلة �أخرى.
املــادة ( ) 19
يجب على املحامي العمل على احرتام حقوق الدفاع ومبد�أ املواجهة ،وعليه �إذا ح�ضر نيابة
عن زمالئه �أن ينوب عنهم ،باذال جميع ما فـي و�سعه من جهود قانونية.
املــادة ( ) 20
ال يجوز للمحامي �أن ي�ستند فـي �أي دعوى �أو مرافعة على الأحاديث اخل�صو�صية التي جرت
بينه وبني زميله� ،أو املرا�سالت اخل�صو�صية التي تبادالها ،املكتوبة والإلكرتونية والهاتفـية
وغريها ،وال يحق له اال�ستناد �إليها� ،إال بعد احل�صول على �إذن مكتوب من الزميل ال�صادرة
عنه.
املــادة ( ) 21
لم ــور ال�شخ�صيــة� ،أو الق ــدح� ،أو االنتقــا�ص
يجب على املحام ــي �أن يبتعـ ــد عن التعـ ــر�ض ل أ
من مهنية زميله� ،أو العمل الذي قدمه مبا ي�سيء له ،كما يتجنب الألفاظ التي ال تليق
بالعمل املهني� ،سواء �أمام املوكلني �أو غريهم ،ويبتعد املحامي عن اجلدل اللفظي بني
املحامني.
املــادة ( ) 22
يج ــب على املحام ــي عدم ت�ضليل موكلي ــه �أو زمالئ ــه �أو خ�صــوم موكلي ـ ــه فـي �أي دعاوى
�أو �إجراءات ميثل فـيها �أو يقوم بها� ،أو �إعطاء وعود يعلم م�سبقا ع ــدم �إمكاني ــة تنفـيذه ــا،
�أو خمالفتها للقانون ،وعليه جتنب تقدمي �أي طلبات� ،أو القيام ب�أي �إجراءات بهدف �إطالة
�أمد الدعوى� ،أو ت�أخري الف�صل فـيها دون �سبب م�شروع� ،أو التعر�ض للخ�صم �أو الإ�ساءة �إليه
�أو �إلى حماميه �أو �شهوده.
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املــادة ( ) 23
يجب على املحامي �أن يت�صرف بح�سن نية مع املحامني الآخرين ،وعليه �أال ي�ستغل �أي زلة
�أو خمالفة �أو خط أ� �أو �سهو للمحامني الآخرين ،كما يجب عليه �أن يتجنب االنتقاد غري
املدرو�س �أو غري القائم على علم لكفاءة �أو �سلوك �أو �شخ�صية املحامني الآخرين .وال يجوز
له �أن ينقـل الأحاديــث غري الر�سمية التي يجريها مع حمام �آخر بح�سن نية �إلى املحكمة
�أو �إلى الآخرين.
الف�صل الرابع
عالقة املحامي مبوكليه
املــادة ( ) 24
يجب على املحامي �أن يك�شف للموكل كل عالقة تربطه باخل�صم الآخر� ،إن وجدت ،وكل
م�صلحة له فـي مو�ضوع الدعوى املوكل فـيها.
املــادة ( ) 25
يجب على املحامي �أن ميتنع عن االت�صال املبا�شر مبوكل �أي حمام �آخر� ،إال عن طريق هذا
الأخري� ،أو ب�إذن خطي منه ،ما مل تقت�ض الظروف خالف ذلك.
وال يجوز له الت�أثري على خ�صم موكله ب�أي �شكل كان ،ويجب عليه االمتناع عن االت�صال
ب�شهود اخل�صم للت�أثري عليهم مهما كانت املربرات.
املــادة ( ) 26
يجب على املحامي �أن يدافع عن موكله بكل �أمانة و�إخال�ص وتفان ،و�أن يبذل كل اجلهد
للحفاظ على حقوق موكله ،ويكون م�س�ؤوال فـي حالة جتاوزه حدود الوكالة �أو خطئه
املهني اجل�سيم .وعليه �أن ي�صدق موكله القول ،و�أن ي�سدي �إليه امل�شورة القانونية مبهنية.
املــادة ( ) 27
يجب على املحام ــي عدم اتباع الو�سائل غري امل�شروعة ،كالرتغيب �أو الإيحاء ب�أي نفوذ،
�أو �صل ـ ــة حقيقيـة �أو مزعومــة ،ب�أي جهة كانت ،بق�صـد جلب املوكليــن �أو ك�سب الق�ضايــا،
�أو ا�ستخدام الو�سطاء مبقابل �أو بدونه� ،أو مرا�سل ــة املتقا�ضني �أو ال�سجـناء �أو املوقوفــني
�أو املقبو�ض عليهم من تلقـ ــاء نف�سـ ــه� ،أو االت�صـ ــال بهم مبا�ش ـ ــرة �أو بوا�سطــة و�سطـ ـ ــاء
�أو �سما�سرة �سعيا لتوكيلهم �إياه .ويحظر اقت�سام الأتعاب بني حمام و�أ�شخا�ص لي�سوا
مبحامني� ،أو التنازل عنها لفائدة الغري.
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املــادة ( ) 28
يجب على املحامـ ــي �إبالغ موكله فورا ب�أي مبالغ يح�صلها �أو يقب�ضها نيابة عنه ،وعليه
�أال يت�صرف فـيها ،و�أن يحافظ عليها حمافظته على ماله �إلى حني ت�سليمها موكله �أو من
ينوب عنه ،مبوجب �إي�صال خطي موقع منه �أو ممن ينوب عنه� ،أو القيام ب�إيداعها با�سم
موكله فـي �أحد امل�صارف ،واحتفاظه ب�سندات الإيداع ،وفـي جميع الأحوال ال يقع على
املحامي عبء االنتقال �إلى موطن املوكل لت�سليمه املبالغ املوجودة فـي حوزته �إال �إذا وجد
اتفاق على ذلك ،وفـي جميع الأحوال يعترب املحامي قائمــا بواجبه مبجرد �إبالغ املوكل
بوجود هذه املبالغ وتبليغه لت�سلمها.
املــادة ( ) 29
ال يجوز للمحامي �أن يتنازل عن التوكيل فـي وقت غري منا�سب ،ويجب عليه �أن يبلغ موكله
خطيا بتنازله عن التوكيل ،ويجب عليه �أن ي�ستمر فـي �إجراءات الدعوى ملدة �شهر على
الأقل متى كان ذلك الزما للدفاع عن م�صالح املوكل ،وال يعترب تنازل املحامي فـي مرحلة
تقدمي بيانات موكله تنازال فـي وقت غري منا�سب �إذا مل يتعاون موكله معه بخ�صو�صها.
املــادة ( ) 30
ال يجوز للمحامي �أن يقبل الوكالة فـي احلاالت الآتية:
أ�  -عن طرفـني متخا�صمني فـي دعوى واحدة.
ب � -ضد موكله مبقت�ضى وكالة عامة.
ج � -ضد �شخ ـ ــ�ص كان وكيال عنه فـي نف�س الدعـ ـ ــوى �أو الدع ـ ــاوى املتفرع ــة عنه ــا،
ولو بعد انتهاء وكالته.
د � -ضد جهة �سبق �أن �أطلعته على م�ستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل �أتعاب
ا�ستوفاها منها �سلفا� ،أو كان قد قدم لها ا�ست�شارات مقابل �أتعاب.
هـ � -أي دعوى �أ�صلية �أو متفرعة �أو نا�شئة عنها� ،سبق عر�ضها عليه �أو �أبدى ر�أيا فـيها
ب�صفته قا�ضيا �أو ع�ضوا فـي االدعاء العام �أو حمكما �أو خبريا.
و  -عن �أكرث من متهم واحد فـي دعوى جزائية� ،أو �أكرث من مدعى عليه فـي دعوى
واحدة� ،إذا كانت م�صاحلهم متعار�ضة.
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املــادة ( ) 31
ال يجوز للمحامي �إعطاء ر�أي �أو م�شورة خل�صم موكله فـي دعوى �سبق له �أن قبل الوكالة
فـيها� ،أو فـي دعوى ذات عالقة بها ،حتى ولو بعد انتهاء وكالته.
املــادة ( ) 32
ال يجوز للمحامـ ــي �أداء �شه ــادة �ضد موكله بخ�صو�ص الدعـ ــوى التي كان وكيال فـيها،
�أو �إف�شاء �أي �سر �أ�ؤمتن علي ـ ــه� ،أو عرفه عن طريق مهنته املتعلقـ ــة ب�أ�سرار املوكليــن لدى
الق�ضاء فـي خمتلف الظروف ،ولو بعد انتهاء وكالته ،وت�ستثنى من ذلك الأحوال التي
ر�سمهـا القانـ ــون لإل ــزام املحامي بها فـي ال�شه ـ ــادة ،وال يجـ ــوز له التربع ب�إدالئه ــا ،بحيث
ال يدليها �إال �إذا طلب منه ذلك.
املــادة ( ) 33
يجب على املحامي �أن يقدر �أتعابه بعيدا عن البخ�س واملغاالة وفقا لنوعية الدعوى و�أهمية
الن ــزاع واجلهــد املبذول فـيها واحللول القانونية املقدمة منه ،مع مراعاة القيود الواردة
فـي القان ـ ــون و�أعـراف مهن ــة املحام ــاة ،وعلى املحام ــي �أن يحرر  -باالتفــاق مع موكل ــه قبل
البدء فـي العمل  -عقدا مكتوبا ي�شمل الآتي:
 - 1بيانات الأطراف والعمل املتعاقد عليه ونطاقه املو�ضوعي والزمني املتوقع.
 - 2حتديد الأتعاب �أو طريقة احت�سابها وا�ستحقاقها.
مع مراعاة مناذج العقد اال�سرت�شادي �أو التعليمات التي ت�صدرها وزارة العدل وال�ش�ؤون
القانونية فـي هذا ال�ش�أن.
الف�صل اخلام�س
واجبات املحامي املتعلقة ب�أعمال اال�ست�شارات القانونية
املــادة ( ) 34
يجب على املحامي �أن يتقيد فـي �أعماله املتعلقة ب�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية ملوكليه
بواجبات و�آداب املهنة وقواعد ال�سلوك الواجب احرتامها ،وال يجوز للمحامي �أن يخفـي
فـي هذه الأعمال �صفته كمحام� ،أو �أن يلج�أ �إلى خمالفة القانون لإر�ضاء موكله� ،أو لدعم
ر�أي موكله املخالف للقانون.
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املــادة ( ) 35
يجب على املحامي عند تقدمي اال�ست�شارات القانونية مراعاة الآتي:
أ�  -عدم تقدمي اال�ست�شارات القانونية خالفا لن�ص �صريح فـي القانون ،وعدم ابتداع
احليل خلدمة م�صلحة باطلة للموكل على ح�ساب م�صلحة حمقة ل�شخ�ص �آخر.
ب  -عدم تقدمي اال�ست�شارات القانونية �إال طبقا الجتهاده القانوين ،ولي�س وفق رغبة
�أو توجيه طالب اال�ست�شارة �أو بناء على اعتبارات �أخرى بخالف حكم القانون.
ج  -عدم تقدمي ا�ست�شارات قانونية جمانية �أو مبقابل من خالل و�سائل �إعالمية �أو
من خالل من�صات التوا�صل االجتماعي.
د � -أن يكون تقدمي اال�ست�شارات القانونية من خالل املكتب املرخ�ص من قبل وزارة
العدل وال�ش�ؤون القانونية.
الف�صل ال�ساد�س
عالقة املحامي ب�أع�ضاء اجلهات الق�ضائية
املــادة ( ) 36
يجب على املحامي �أن يراعي فـي خماطبة الق�ضاة وامل�ست�شارين التوقري الالزم ،و�أن تكون
عالقته بهم وب�أع�ضاء االدعاء العام قائمة على التعاون واالحرتام املتبادل ،وعليه االبتعاد
عن تكوين العالقات اخلا�صة وال�شخ�صية معهم ومع موظفـي �إدارات املحاكم واالدعاء
العام ،و�أن ي�سلك م�سلكا فـي ذلك يتفق وكرامة مهنة املحاماة ،وعليه �أن يتجنب كل �إجراء
�أو قول يحول دون �سري العدالة بانتظام.
املــادة ( ) 37
يجب على املحامي عند مثوله �أمام املحاكم �أن يحر�ص على ال�سلوك املن�ضبط الذي ينا�سب
هيبة ووقار املحاكم ،و�أن يتقيد عند ح�ضوره جل�سات املحاكمة بالزي املقرر قانونا ،و�أن
يلتزم باحل�ضور فـي املواعيد املحددة ،ما مل حتل دون ذلك �أ�سباب خارجة عن �إرادته ،و�أال
ي�ستخدم الهاتف النقال �أو �أي و�سيلة من و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو غريها من الأمور
املت�صلة بها فـي قاعات املحاكم �أو فـي �أثناء قيامه باملرافعة �أمام املحكمة.
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املــادة ( ) 38
يجب على املحامي �أال يطلب ت�أجيل الدعاوى �إال لأ�سباب معقولة ،وعليه جتنب تقدمي �أي
طلبات �أو القيام ب�أي �إجراءات كيدية بهدف املماطلة �أو وقف �أو ت�أخري الف�صل فـي مو�ضوع
الدعوى� ،أو �إطالة �إجراءات املحاكمة دون مربر.
املــادة ( ) 39
ال يجـ ــوز للمحام ــي �أن يت�ص ــل بالقا�ضــي مبا�شرة ب�ش�أن �أي م�سائ ـ ــل تتعل ــق بالإج ــراءات،
�إال �إذا كان االت�صال بدعوة �أو توجيه من القا�ضي.
املــادة ( ) 40
يجب على املحامي التحلي ب�أخالقيات الرتافع ،ال�سيما ال�صدق وال�صراحة ،واالبتعاد عن
كل �أ�شكال الإ�ضرار بغريه� ،أو �إحداث الفو�ضى ،واالمتناع عن كل الكلمات امل�سيئة للآخرين.
وعليه �أن يلتزم ب�آداب الرتافع ،فال يظهر لددا �أو �شغبا� ،أو �إيذاء خل�صمه �أو غريه �أثناء
الرتافع.
املــادة ( ) 41
يجب على املحامي �أن يرف�ض ا�ستخدام الأدلة التي يعتقد اعتقادا معقوال �أنه قد حت�صل
عليها بو�سائل غري م�شروعة� ،أو خمالفة للأنظمة� ،أو عرب و�سائل ت�شكل انتهاكا حلقوق
الإن�سان� ،أو تعر�ضه لالبتزاز �أو االلتجاء للإدالء بها.
املــادة ( ) 42
يجب على املحامي �أن يتعاون مع �أع�ضاء اجلهات الق�ضائية فـي مبادرات ال�صلح والت�سوية
الودية للمنازعات ،مع مراعاة اطالع موكله على تفا�صيل هذه املبادرات ،و�أخذ موافقته
اخلطية امل�سبقة عليها.
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الف�صل ال�سابع
عالقــــة املحامــــي
ب�أعوان الق�ضاء وال�شهود واخلرباء واخل�صوم
املــادة ( ) 43
يجب �أن تكــون عالق ــة املحام ــي مع املخت�صي ــن بالتنفـيذ وغريهـ ــم من �أعـ ــوان الق�ضــاء
ومع موظفـي وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية قائمة على االحرتام املتبادل.
املــادة ( ) 44
يجـ ــب �أن تك ــون عالقـ ــة املحام ــي وال�شهـ ــود واخلبـ ــراء واخل�ص ــوم فـي الدع ــوى قائمـ ـ ــة
على االحرتام.
املــادة ( ) 45
ال يجوز للمحامي الت�أثري على ال�شهود حلملهم على تغيري �أقوالهم� ،أو حلثهم على كتم
احلقيقة ،ويقع عليه عبء �إفهامهم فـي حال لقائه بهم ب�أنهم �سيحلفون اليمني القانونية،
وما يرتتب على ذلك من تبعات قانونية.
املــادة ( ) 46
يجب على املحامي �أن يبني عالقته مع اخلرباء على االحرتام املتبادل ،كما يحظر على
املحامي الت�أثري على اخلرباء� ،أو القيام ب�أي �شيء من �ش�أنه امل�سا�س با�ستقالليتهم وحيادهم.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـرار وزاري
رقــم 2022/392
باعتبار موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنــادا �إلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  2020/97بتعديل م�سمــى وزارة التج ــارة وال�صناعة
�إلى وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفة القيا�سية العمانية رقم ( )OS 1648 : 2022لأنظمة العدادات الكهربائية
م�سبقة الدفع ،موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة.
املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )١٠٠٠ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذا
القرار ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  19 :مـن رم�ضــــان 1443هـ
املـوافــــق  21 :مـن �أبريـــــل 2022م
قـيـ�س بــن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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قـرار وزاري
رقــم 2022/ 393
باعتبار موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة
ا�ستنــادا �إلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  2020/97بتعديل م�سمــى وزارة التج ــارة وال�صناعة
�إلى وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تعترب املوا�صفــة القيا�سي ــة العماني ــة رق ــم ( ) OS 1647 : 2022اخلا�صـ ــة ب�أنظمـ ــة العـ ــدادات
الكهربائية ،موا�صفة قيا�سية عمانية ملزمة.
املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )١٠٠٠ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذا
القرار ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  19 :مـن رم�ضــــان 1443هـ
املـوافــــق  21 :مـن �أبريـــــل 2022م
قـيـ�س بــن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقــم 202٢/٨٢
بتعديل بع�ض �أحكام
الالئحة التنفيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية
ا�ستنادا �إلى قانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2003 /8
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ،٢٠٠٥/١٢
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ت�ضاف �إلى الالئحة التنفيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية مادة برقم ( 3مكررا)،
ن�صها الآتي:
املــادة ( )3مكررا
يلتزم كل من يتداول حزم احل�شائ�ش اجلافة ( )Rhodes Grassبالآتي:
أ� � -أال يقــل ط ــول حزم ــة احل�شـ ــائــ�ش اجلـ ــافة عن (� )90سم ،وع ــر�ض(� )52سم،
وارتفـاع (� )40سم.
ب � -أال يقل وزن ربطة احل�شائ�ش اجلافة ( ) Rhodes Grassعن ( )9كجم.
ج  -و�ضع بطاقة تعريفيـة تت�ضمن (ا�سم املزرعــة املنتجــة ،نـ ــوع املنت ــج ،ال�صنــف،
تاريخ الإنتاج).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 / ٩ / ١٦ :هـ
املوافـــــق202٢ / ٤ / ١٨ :م
د� .سعـــــود بن حمــــود بن �أحمــد احلب�ســـي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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قــرار وزاري
رقــم 202٢/٨٣
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة �سالمة الغذاء
ا�ستنادا �إلى قانون �سالمة الغذاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2008 /84
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/92بتعديل م�سمى وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية �إلى وزارة
الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى الئحة �سالمة الغذاء ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2010/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ضاف بند جديد برقم (� )14إلى امللحق رقم ( :2املخالفات والغرامات الإدارية) املرفق
بالئحة �سالمة الغذاء امل�شار �إليها ،ن�صه الآتي:
م

املخالفـــــــة

الغرامة الإدارية
(بالريال العماين)

١٤

�إنتاج و�/أو ا�سترياد و�/أو ت�سويق
الزيوت املهدرجة جزئيا ،واملنتجات الغذائية
التي يتم ا�ستخدام هذه الزيوت فيها

١٠٠٠

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 / ٩ / ١٦ :هـ
املوافـــــق202٢ / ٤ / ١٨ :م
د� .سعـــــود بن حمــــود بن �أحمــد احلب�ســـي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم109429 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة احللويات ومنتجات املخابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ح�سان نور الدين لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/4/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم115681 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري املالب�س وف�ساتني ال�سهرة واحلفالت واك�س�سواراتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الندى للأزياء �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 913 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/1/١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم117250 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�ساعات والأجهزة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق البحر الأزرق  -تو�صية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3569 :ر.ب� ،900:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/2/٢٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128896 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد البناء والأدوات الكهربائية وال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�سارات اخل�ضراء احلديثة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 610:ر.ب 620:حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/٢٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130684 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجية الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريتايل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ليفل ،1بامل جروف هاو�س ،ويكهامز كاي ،1رود تاون ،تورتوال ,جزر
العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب136 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130685 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ،لبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريتايل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ليفل ،1بامل جروف هاو�س ،ويكهامز كاي ،1رود تاون ،تورتوال ,جزر
العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب136 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140170 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جبال �سباء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150581 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نافذة �أدم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152040 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(�شاي كرك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القدرة املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152777 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفيحاء املتحدة للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152778 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فحم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سواق �أنوار اخلليج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152779 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإلهام للأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152781 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ج�سر التعاون الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152782 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنجيد الأثاث ،تلميع املركبات ،تنظيف املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العوينات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152784 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرباء الرائد للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152785 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض الكرامة للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152786 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة ،ب�سكويت ،قهوة� ،شاي ،ملح ،كركم ،بهارات ،خبز زجنبيل ،فلفل حلو ،كت�شاب
�صل�صة  ،خمرية ،معكرون معجنات  ،معكرونة ،خبز ،ع�سل نحل ،خردل ،فلفل ،دقيق
بطاطا� ،أرز ،زعفران توابل � ،شوفان مطحون ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان ،م�شروبات
�أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،ماء بحر للطبخ،
�صل�صات طماطم ،مايونيز� ،صل�صة �صويا� ،صل�صة مرق اللحم� ،أطعمة خفيفة قائمة على
احلبوب ،م�سحوق خبازة� ،صودا خبازة� ،أع�شاب حمفوظة ،باجلنب ال�سندوي�شات � ،صل�صلة
املعكرونة� ،سكر نخيلي ،عجني ،م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ،مربى احلليب� ،أرز �سريع
التح�ضري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة رمال البطني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152787 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور ،بخور ،م�ستح�ضرات جتميل� ،صابونات الزينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صقر العربي املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152788 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة حامد بن عبد الرب ال�شحري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152790 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ،م�ستح�ضرات
جتميل ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،بال�سم لل�شعر،
م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز عينة للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152791 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة ،توابل بودرة،
قهوة ،بهارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مازن يا�سني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152793 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت �إن�شاء �شبكات وحمطات املياه والكهرباء والهاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اال�سرتاتيجية الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152794 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج الأفالم  ,بخالف الأفالم الإعالنية ،خدمات �ستوديوهات �صناعة الأفالم ال�سينمائية،
�إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،الت�صوير الفوتوغرافـي� ،إنتاج املو�سيقى ،كتابة
ال�سيناريوهات التلفزيونية وال�سينمائية ،الرتفيه التلفزيوين� ،إخراج الأفالم بخالف
�أفالم الإعالنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البو�صافـي للت�صميم والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152795 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلزائن الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152796 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفيفة ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية �إعداد �أطباق
ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة مزايا املرتفع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152800 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق العافية الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152801 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اللوجي�ستي وتخزين الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلط الالحمدود للحلول اللوج�ستية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152802 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع الهدايا والنباتات والزهور الطبيعية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع احلديقة املزهرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152803 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رابيكا االياراجا للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152805 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152806 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات وم�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البدري التكاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152808 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الن�صائح ال�صيدالنية (تقدمي الن�صائح فـي ا�ستخدام الأدوية) ،خدمات املنتجعات
ال�صحية(تقدمي �أو بيع املنتجات ال�صحية من �أدوية وغريها من املنتجات ال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رذاذ البلو�شية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152809 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيماء التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152810 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفية للحا�سوب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبواب الربيع املميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :

-81-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1439

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152811 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية ،جعة زجنبيل ،برية �شعري منبت ملت ،ماء ال�شعري ،م�شروبات
ع�صري فواكه غري كحولية ،م�شروبات م�صل اللنب ،م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري
امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه
�شرب م�شروبات  ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية ،ماء الليثيا ،مياه معدنية م�شروبات ،
ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ع�صري عنب ،ليمونا�ضة ،خال�صات ح�شي�شة الدينار
لتح�ضري البرية ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات � ،أ�شربة لتح�ضري الليمونا�ضة ،ماء �شعري
منبت ملت  ،ع�صري عنب غري خممر � ،شراب اللوز ،ماء ال�صودا� ،شربات م�شروبات ،ع�صري
بندورة م�شروب  ،م�شروبات غري كحولية� ،أقرا�ص حمالة للم�شروبات الفوارة ،م�ساحيق
للم�شروبات الفوارة ،مياه غازية� ،شراب الف�شاغ م�شروب خفيف  ،م�شروبات فاحتة لل�شهية
غري كحولية ،كوكتيالت غري كحولية� ،شراب فواكه غري كحويل ،م�شروبات تواترية،
ع�صري تفاح غري كحويل ،برية رو�سية خالية من الكحول ،م�شروبات غري كحولية �أ�سا�سها
الع�سل ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروب الألوفريا ,الالكحويل ،كوكتيل من
البرية ،م�شروبات �صويا من غري بدائل اللنب ،م�شروبات بروتينية للريا�ضيني ،م�شروبات
من الأرز ،بخالف بدائل احلليب ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات
غري كحولية منكهة بنكهة ال�شاي ،مرطبات غري كحولية ،نبيذ ال�شعري البرية  ،م�شروبات
الطاقة ،م�شروبات الفواكه املجففة غري الكحولية� ،شاندي (برية خملوطة مع م�شروب
غري كحويل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صاروج للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152812 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات م�صل اللنب ،م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري
امل�شروبات ،ع�صائر فواكه ،مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية ،مياه
معدنية للموائد ،ع�صري عنب ،ليمونا�ضة ،خال�صات ح�شي�شة الدينار لتح�ضري البرية،
ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات� ،أ�شربة لتح�ضري الليمونا�ضة ،ماء �شعري منبت ملت ،ع�صري
عنب غري خممر� ،شراب اللوز ،ماء ال�صودا� ،شربات م�شروبات ،ع�صري بندورة م�شروب،
م�شروبات غري كحولية� ،أقرا�ص حمالة للم�شروبات الفوارة ،م�ساحيق للم�شروبات الفوارة،
مياه غازية� ،شراب الف�شاغ م�شروب خفيف  ،م�شروبات فاحتة لل�شهية غري كحولية،
كوكتيالت غري كحولية� ،شراب فواكه غري كحويل ،م�شروبات تواترية ،ع�صري تفاح غري
كحويل ،برية رو�سية خالية من الكحول  ،م�شروبات غري كحولية �أ�سا�سها الع�سل ،م�شروبات
فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروب الألوفريا ,الالكحويل ،كوكتيل من البرية ،م�شروبات
�صويا من غري بدائل اللنب ،م�شروبات بروتينية للريا�ضيني ،م�شروبات من الأرز ،بخالف
بدائل احلليب ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات غري كحولية منكهة
بنكهة ال�شاي ،مرطبات غري كحولية ،نبيذ ال�شعري البرية  ،م�شروبات الطاقة ،م�شروبات
الفواكه املجففة غري الكحولية� ،شاندي (برية خملوطة مع م�شروب غري كحويل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صاروج للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152814 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم الوجبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرحلة اخل�ضراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152823 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت ال�سوبر ماركت وحمالت البقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيان للأعمال واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152826 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى ،خدمات برجمة
املواعيد وظائف مكتبية ،معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو
اخلدمات ،خدمات عر�ض عامة ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ،خدمات �إعداد مناذج
الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات (تطبيق هاتف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرزق الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152832 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مفاتيح قطع الدارات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع احل�سن للمفاتيح الكهربائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152836 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرتكيز للتجارة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152837 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحوم ومنتجات اللحوم ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة للدواجن املذبوحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مالحم احلا�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152839 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفدان الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152841 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سندوي�شات (املقاهي التي تقدم الوجبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زناد م�سقط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152842 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س(الغ�سيل اجلاف وال�سريع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو اليزن للأعمال احلديثة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1237 :ر.ب� ,133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152849 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خيال الطيب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152851 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات والعطور والبخور و�أدوات الزينة والت�صدير واال�سترياد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إميان عبدالر�سول للتجارة الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152853 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سيارات ،ت�أجري ال�سيارات ،تغليف ال�سلع ،التخزين ،النقل ،تغليف الب�ضائع(خدمات
ال�سالمة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معيار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152855 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء بالطوب ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار ال�شهامة للأعمال واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152857 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة العادل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152858 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراكز اللياقة البدنية ت�شمل مراكز كمال الأج�سام �أن�شطة �ألعاب الت�سلية و�أنظمة املحاكاة
الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابنت املدينة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152859 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،خدمات طب الأ�سنان ،ا�ست�شارة �صحية ،خدمات التحليل الطبي
لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية ،الفح�ص الطبي (خا�صة
للك�شف عن ومعاجلة الأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روح ال�ضياء للطب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152861 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شياالت للمالب�س ،مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميثاء عدي للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152862 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة،
تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غازي بريك حارب ال�سعيدي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152864 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات الكافترييات ،التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنة الأبرار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152865 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع زركون ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152869 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حتليل �أ�سعار التكلفة ،حما�سبة ،تقييم الأعمال� ،إعداد ال�ضرائب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التوت الأزرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152874 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن(بيع زينة واك�س�سوارات ال�سيارات و�أدوات ومواد التنظيف للمحركات وال�سيارة
وبيع البطاريات) ،ت�سويق(بيع �أجهزة التربيد والتدفئة وملحقاتها وتنقية املياه) ،خدمات
الت�سويق عرب الهاتف(بيع منتجات العطور والبخور ،املتاجرة) ،عر�ض ال�سلع(بيع املعدات
ومعدات جتهيز ور�ش ال�صيانة ورافعات املركبات وقطع الغيار للمركبات اخلفيفة والثقيلة
ومواد البناء واملواد الكهربائية والإلكرتونية والإطارات وزيوت املحركات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�شار الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152876 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الغ�سيل ،التنظيف اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع البل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152878 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم الداخلي وتنفيذ الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البعد الثالثي لال�ست�شارات الهند�سية والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152879 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ومي�ض الإبداع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152880 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة ،مالب�س خارجية ،عباءات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط الوعد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152881 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أحمد بن عمر عو�ض املرهون للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152882 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طريف حجي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152883 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الإجناز املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152884 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التن�سيق الطبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زكريا العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152886 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع النظارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نظارات م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152889 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الذيب الأبي�ض للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152892 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لربامج وم�ستلزمات احلا�سب الآيل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ساطري التميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152895 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري مالعب التن�س ،خدمات الت�سلية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفيه
الرتبية البدنية ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،توفري ت�سهيالت ريا�ضية ،تنظيم و�إدارة ندوات،
تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،معلومات
عن الرتفيه ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،تنظيم
حفالت ترفيه  ،التدريب العملي عر�ض  ،توفري جتهيزات املتاحف عر�ض ومعار�ض ت�أجري
معدات الريا�ضة عدا املركبات ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية،
ت�أجري املالعب الريا�ضية ،ت�أجري اللعب ،ت�أجري معدات اللعب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نادي النقطة الذهبية للبادل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152896 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فطائر حمالة بانكيك  ،تورتات كيك بالفواكه  ،كيك مغطى بال�سكر جممد  ،بوظة جممدة،
بوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �صروحي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152897 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(منتجات العناية بال�شعر (كرميات� ،شامبو ،زيوت ،بل�سم  ،عطور)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلمال الراقي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152898 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الثقة الكربى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152904 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شفاط حريق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بهوان الهند�سية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152905 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب الأ�سنان ،خدمات تقومي الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الربوة املتحدة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152907 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأ�سواق املركزية وما�شابهها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة العطار احلديثة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152908 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(تقدمي امل�أكوالت اخلفيفة مثل ال�سندوي�شات والفطائر وامل�شروبات
والربجر والبا�ستا و�أنواعه وامل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حالئم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152909 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بخور ،عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز اجلودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152910 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كتار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152911 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�سك ل�صناعة العطور  ،م�ستح�ضرات جتميل ،عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد القطار العاملي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152912 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجاح الراقي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152914 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور ب�أنواعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أميال م�سقط احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152956 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صليح و�سمكرة ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سهم الربميي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152957 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�سراميك والأحجار الطبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحيط املتميز للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152960 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رماد بركاين للتنظيف� ،صودا الغ�سيل للتنظيف ،م�ستح�ضرات تنظيف� ،سوائل لتنظيف
زجاج ال�سيارات ،م�ستح�ضرات تنظيف ورق اجلدران ،م�ستح�ضرات لتنظيف �أطقم الأ�سنان،
م�ستح�ضرات لتنظيف امل�صارف املغلقة� ،شامبو للحيوانات الأليفة ،م�ستح�ضرات غري
طبية للتنظيف والعناية  ،م�ستح�ضرات التنظيف اجلاف ،هواء م�ضغوط للتنظيف و�إزالة
الغبار ،قطع قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف� ،شامبو للحيوانات ،م�ستح�ضرات غري
طبية للتنظيف والعناية  ،م�ستح�ضرات تنظيف كيميائية لغايات منزلية ،مناديل الطفل
م�شربة مب�ستح�ضرات تنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع طريق ال�سالم الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152961 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرثياء املا�سية املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152963 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تقاليد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152966 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س العربية وغري العربية الن�سائية تف�صيل وخياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رموز رناد ال�شاخمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152974 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم حفالت ترفيه ،تنظيم العرو�ض ،خدمات متعهدي احلفالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول ال�سريعة للتكنلوجيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152976 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات
مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلطمني لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152985 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سنديان العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152986 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلفر بالليزر على اخل�شب وعلى البال�ستيك امل�ضغوط (�أكريلك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع روئ الغد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :

-111-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1439

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152991 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أرفف ملنتجات غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة �أناقتي اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٤ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153736 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،الت�سويق فـي
�إطار ن�شر الربجميات ،خدمات العالقات الإعالمية ،خدمات التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات،
ت�أجري معدات املكتب فـي من�ش�آت العمل امل�شرتك ،توفري مراجعات امل�ستخدم للأغرا�ض
التجارية �أو الإعالنية ،توفري ت�صنيفات امل�ستخدمني للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية،
تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قب�سات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148541 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال
للكائنات الب�شرية �أو احليوانات ،خدمات العالج بالعطور ،املعاجلة اليدوية للأع�صاب ،طب
الأ�سنان ،الرعاية ال�صحية ،املراكز ال�صحية ،دور العجزة واملقعدين ،امل�ست�شفـيات ،خدمات
الإخ�صاب خارج اجل�سم ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات العيادات الطبية ،خدمات القابالت ،دور
التمري�ض ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات �أطباء اجللدية ،خدمات ال�صيادلة لتح�ضري
الو�صفات ،الن�صائح ال�صيدالنية ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات علماء
النف�س ،خدمات العالج� ،إعادة الت�أهيل ،ت�أجري املرافق ال�صحية ،خدمات املنتجعات ال�صحية،
�صالونات ت�سريح ال�شعر ،خدمات �صالونات العناية بالب�شرة ،خدمات العناية ب�أظافر اليدين
و�أظافر القدمني� ،صالونات التجميل ودور التجميل ،خدمات ال�صحة والعافـية للج�سم
والروح املقدمة فـي املنتجعات ال�صحية ،خدمات الرعاية التجميلية ،خدمات معاجلة
الوجه واجل�سم ،اال�ست�شارات فـي التغذية الغذائية ،خدمات التدليك (م�ساج) ،خدمات
ال�ساونا ،احلمامات الرتكية والرومانية ،خدمات حمالت احلالقة ،خدمات حمالت
التجميل ،خدمات و�ضع املكياج ،حمامات العالج املائي لال�سرتخاء والأغرا�ض ال�صحية،
خدمات �إزالة �شعر اجل�سم بال�شمع� ،أدلة تغذية احلمية ،الو�شم ،عالجات التجميل واللياقة
البدنية� ،صالونات لت�سمري الب�شرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز �أي زي لال�ستجمام � -ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ،A1- Zohra 0048 :عجمان ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم92433 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكيف ال�شعر� ،صبغة ال�شعر ،زيت ال�شعر ،جل ال�شعر� ،سوائل لل�شعر وحماليل وكرمي ال�شعر،
العطور ،م�ستح�ضرات التجميل ،والزيوت الأ�سا�سية ،وال�شامبو ،وبل�سم ،كرميات ترطيب،
تغذية ال�شعر ،م�ستح�ضرات تبيي�ض ال�شعر ،وغريها من مواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع،
م�ستح�ضرات ال�صقل وال�صابون ،معاجني الأ�سنان واملواد التجميلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماريكو كون�سيومر كري ليمتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق ال�سابع ,جراند باالديوم� 175 ,سي ا�س تي روود ,كالينا,
�سانتاكروز (اي�ست) مومباي ،400098 ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2015/1/11 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152477 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ اخلام وامل�صنع ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكربيتيك
وبدائل التبغ (لي�س لأغرا�ض طبية) ال�سجائر الإلكرتونية ،منتجات التبغ لغر�ض
ت�سخينها ،الأجهزة الإلكرتونية و�أجزائها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر �أو التبغ من �أجل
�إطالق بخاخ يحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني ال�سائل لال�ستخدام
فـي ال�سجائر الإلكرتونية ,ال�سلع اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض ,الغاليني ،الأدوات اخلا�صة بلف
ال�سجائر التي تو�ضع باجليب ،الوالعات� ،أعواد الثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب موري�س براندز �أ�س �إيه �آر �أل.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  ،3نيو �شاتل� 2000 ،سي �أت�ش� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/8 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152885 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حيوانات حية ،طيور حية ،دجاج حي دواجن ،الكتاكيت ال�صغرية والبي�ض والبي�ض املخ�صب
لأغرا�ض التفريخ والفق�س والبحث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كوب  -فانرتي�س ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 4703 :هاىواى  412اي� ,سيلوام �سربينج ,ايه ار  ,72761الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152269 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الطعام وال�شراب والإقامة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطعم فود لينك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة الأحمدي ،منطقة املهبولة ،قطعة � ،4شارع �سامل �صباح
ال�سامل ال�صباح ،ق�سيمة  ،927الدور الأر�ضي ،وحدة رقم ،5 :الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/31 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151528 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات الطبية ،الأجهزة والأدوات الطبية ،حتديدا :الت�سل�سالت اجلينية� ،أجهزة
و�أدوات ت�شخي�ص طبية لك�شف الت�سل�سالت اجلينية ،جهاز ت�شخي�ص طبي ي�ستخدم فـي
الك�شف عن م�سببات الأمرا�ض� ،أجهزة و�أدوات ت�شخي�ص طبية ت�ستخدم فـي التحليل اجليني،
�أجهزة و�أدوات ت�شخي�ص طبية لتحليل �سوائل اجل�سم� ،أجهزة حتليل الدم ،جهاز الختبار
احلم�ض النووي واحلم�ض النووي الريبي للأغرا�ض الطبية ،والطبية� ،أجهزة و�أدوات
طب الأ�سنان والطب البيطرية لال�ستخدام فـي جماالت التنميط اجليني ،الت�شخي�صات
الطبية ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�ص البيطري ،ت�شخي�ص الأ�سنان ،الت�شخي�ص
ال�سريري ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية ،البحوث البيطرية ،والت�شخي�صات ،الأبحاث
ال�سريرية ،اجلينوميات الفوقية ،والتكنولوجيا احليوية ،تطوير الأدوية ،عالج املر�ض،
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير
مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة� ،أبحاث املختربات الطبية ،العلوم
البيطرية ،علوم احلياة ،والأحياء ،علم الأحياء املجهرية ،الزراعة ،والطب ال�شرعي،
�سالمة الغذاء ،م�ستح�ضرات التجميل ،وامل�ستح�ضرات اجللدية ،االختبارات اجلينية،
ت�سل�سل احلم�ض النووي ،وعلم الوراثة ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض،
الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي
الوالدة ،والطب ال�شخ�صي ،جهاز حتليلي للأغرا�ض الطبية� ،أجهزة فح�ص لغايات طبية،
الأجهزة والأدوات اخلا�صة بطب الأ�سنان� ،أجهزة ومعدات بيطرية� ،أجهزة و�أدوات ت�شخي�ص
طبية ت�ستخدم فـي حت�ضريعينات الدم ،عينات من �سوائل اجل�سم وعينات بيولوجية
ب�شرية لإجراء مزيد من االختبارات وللك�شف عن الأحما�ض النووية امل�سببة للأمرا�ض
فـي الدم والتعرف عليها� ،سوائل اجل�سم والعينات البيولوجية ،الأجهزة والأدوات الطبية
وال�سريرية ،الأجهزة والأدوات الطبية وال�سريرية ،مبا فـي ذلك مت�سل�سالت احلم�ض
النووي ،ما�سحات م�صفوفة احلم�ض النووي� ،أجهزة ت�صوير ،و�أجهزة حت�ضري العينات
واملكتبة ال�ستخدامها فـي جماالت التنميط اجليني ،الت�شخي�صات الطبية ،الت�شخي�ص
املرافق ،الت�شخي�ص البيطري ،ت�شخي�ص الأ�سنان ،الت�شخي�ص ال�سريري ،املعاجلة الطبية،
الأبحاث الطبية ،البحوث البيطرية ،والت�شخي�صات ،الأبحاث ال�سريرية ،اجلينوميات
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الفوقية ،والتكنولوجيا احليوية ،تطوير الأدوية ،عالج املر�ض ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية،
مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير
مبيدات الأع�شاب ال�ضارة� ،أبحاث املختربات الطبية ،العلوم البيطرية ،علوم احلياة،
والأحياء ،علم الأحياء املجهرية ،الزراعة ،والطب ال�شرعي� ،سالمة الغذاء ،م�ستح�ضرات
التجميل ،وامل�ستح�ضرات اجللدية ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي ،وعلم
الوراثة ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،الت�شخي�صات املخربية،
الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،والطب ال�شخ�صي،
�أجهزة طبية ت�ستخدم فـي الت�شخي�ص والعالج ،وجميع الب�ضائع الأخرى فـي الفئة .10
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيلومينا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 5200 :إيلومينا واي� ،سان دييجو كاليفورنيا  ،92122الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151525 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العوامل ،الكوا�شف ،املقايي�س ،الأنزميات ،املكمالت الغذائية املعدنية ،املواد الدارئة،
م�ستح�ضرات كيميائية ،وامل�ستح�ضرات البيولوجية الطبية ،طب الأ�سنان ،ولال�ستخدام
البيطري ،الكوا�شف الت�شخي�صية وامل�ستح�ضرات الطبية ،طب الأ�سنان ،ولال�ستخدام
البيطري ،كوا�شف الت�شخي�ص ال�سريرية ،م�ستح�ضرات بيولوجية طبية ،طب الأ�سنان،
ولال�ستخدام البيطري ،ال�سلع امل�ستخدمة فـي عالج الأمرا�ض وحتديدا م�ستح�ضرات
بيولوجية وكيميائية ،العوامل ،الكوا�شف ،املقايي�س ،الأنزميات ،املكمالت الغذائية املعدنية،
والدوارئ ،للأغرا�ض الطبية ،طب الأ�سنان ،والأغرا�ض البيطرية ،م�ستح�ضرات بكتريية
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طبية ،ولال�ستخدام فـي طب الأ�سنان والطب البيطري ،زراعة الأن�سجة البيولوجية
للأغرا�ض الطبية ،طب الأ�سنان ،ولال�ستخدام البيطري ،دم لغايات طبية ،مبيدات
طفـيليات ،جمموعات تت�ألف من النيوكليوتيدات ،الكوا�شف ،الأنزميات ،العوامل ،املقايي�س،
املواد الدارئة ،م�ستح�ضرات كيميائية� ،أو م�ستح�ضرات بيولوجية للأغرا�ض الطبية،
جمموعات تت�ألف من النيوكليوتيدات ،الكوا�شف ،الأنزميات ،العوامل ،املقايي�س ،املواد
الدارئة ،م�ستح�ضرات كيميائية� ،أو امل�ستح�ضرات البيولوجية لالختبارات اجلينية الطبية
ولأغرا�ض الت�شخي�ص الطبي ،العوامل ،الكوا�شف ،املقايي�س ،الأنزميات ،املكمالت الغذائية
املعدنية ،املواد الدارئة ،م�ستح�ضرات كيميائية ،وامل�ستح�ضرات البيولوجية الطبية،
ولال�ستخدام فـي طب الأ�سنان والطب البيطري ،مبا فـي ذلك جماالت الت�شخي�ص الطبي،
الت�شخي�ص ال�سريري ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�ص البيطري ،ت�شخي�ص الأ�سنان ،الطب
ال�شرعي ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي،
علم الوراثة ،م�ستح�ضرات التجميل ،وامل�ستح�ضرات اجللدية ،الأورام ،الفح�ص والك�شف
قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة
الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء،
والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية
الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،وتطوير الأدوية،
جمموعات مكونة من ركائز �إنزميية لالختبار اجليني الطبي ولأغرا�ض الت�شخي�ص
الطبي ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،م�ستح�ضرات طبية وبيطرية ،وجميع الب�ضائع الأخرى
فـي الفئة .5
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيلومينا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 5200 :إيلومينا واي� ،سان دييجو كاليفورنيا  ،92122الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150000 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمــات البي ــع بالتجزئة ,خدمــات الدع ــاية والإعــالن ،خدمــات �إدارة الأعمــال ،خدمــات
الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152481 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فر�ش الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كوجليت  -باملوليف كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :بارك افـينيو ،نيويورك ،والية نيويورك  ,10022الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/8 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153432 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجاد لل�سيارات ،دوا�سات �أر�ضية لل�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميت�سوبي�شي جيدو�شا كوجيو كابو�شيكي كاي�شا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� ,21-1 :شيباورا  -3ت�شوم ,ميناتو-كو طوكيو  ,8410-108اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/14 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153275 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيبات �إطفاء احلرائق ،كيماويات �إخماد احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تايكو فاير �آند �سيكيوريتي جي �إم بي �إت�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيكتور ،فون ،برون�س� ،شرتا�سه  8212 ،21نويهاو�سن �آم راينفال� ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/7 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152479 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ،حتديدا ال�سراويل ،وال�سراويل الق�صرية ،مالب�س العمل الكاملة بكونها قطعة
واحدة ،والقم�صان ،والبلوزات ،القم�صان الف�ضفا�ضة ،وال�سرتات ،وال�سرتات التحتية،
واملعاطف ،ومالب�س املطر ،والأحذية ،واملالب�س الداخلية ،واملالب�س املريحة ،ومالب�س
الداخلية للن�ساء ،ومالب�س النوم ،ومالب�س ال�سباحة ،والقفازات ،واجلوارب ،واجلوارب
املحبوكة ،والأحزمة ،والأو�شحة ،والقبعات ،وربطات العنق ،النعال والتنانري والف�ساتني
وال�سرتات ال�صوفـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اولد نيفـي (�آي تي ام) انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2 :فول�سوم �سرتيت� ،سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا
 ،94105الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/8 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151438 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الإعالنية املتعلقة بالأخبار ،خدمات البحوث واال�ست�شارات الإعالمية ،تقدمي
خدمات �إعالمية فـي جمال الأخبار ،دعاية ،وظائف املكتب ،خدمات الدعاية والإعالن،
خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات الوظائف املكتبية ،اال�ست�شارات التجارية ،املعلومات واال�ستف�سارات،
فى الفئة .35
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـينان�شيال ري�سك & اورجانيزا�شن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :كندا �سكواير ,كانارى وارف ,لندن ,اجنلرتا اي  5 14ايه كيو
بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151529 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية ،احليوية ،والبحث العلمي ،خدمات للأغرا�ض العلمية والبحثية،
توفـري برجميات حا�سوب غري قابلة للتحميل ،توفـري برجميات حمرك بحث كمبيوتر
غري قابلة للتنزيل ،توفـري برجميات كمبيوتر غري قابلة للتحميل للت�صميم والطلب
الطبي ح�سب الطلب ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الت�شخي�ص الطبي ،العالجات الطبية وال�سلع
البحثية الطبية ،املقايي�س ،العوامل ،الأنزميات ،املكمالت الغذائية املعدنية ،الأحما�ض
النووية ،املواد الدارئة ،م�ستح�ضرات كيميائية ،امل�ستح�ضرات البيولوجية ،الكوا�شف،
الأجهزة والأدوات ،خدمات الربجميات كخدمات (ا�س ايه ايه ا�س) ،خدمات املن�صات
كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) واملن�صات كخدمة (بيه
ايه ايه ا�س) ،مبا فـي ذلك برجميات اال�ست�ضافة لال�ستخدام من قبل الآخرين ال�ستخدامها
فـي الت�صميم املخ�ص�ص والطلب الطبي ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الت�شخي�ص الطبي،
العالجات الطبية وال�سلع البحثية الطبية ،املقايي�س ،العوامل ،الأنزميات ،املكمالت
الغذائية املعدنية ،الأحما�ض النووية ،املواد الدارئة ،م�ستح�ضرات كيميائية ،امل�ستح�ضرات
البيولوجية ،الكوا�شف ،الأجهزة والأدوات ،فـي جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املرافق،
الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث
ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان،
الطب ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم
البيطرية ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي ،علم الوراثة ،التنميط اجليني،
علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض،
والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية
املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا
احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية،
تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة،
تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،خدمات الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) واملن�صات
كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) لال�ستخدام مع الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�صات
الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية،
الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب
ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية،
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االختبارات اجلينية ،علم الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء،
الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية،
الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم
الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات
الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،الربجميات
كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) واملن�صات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) لتجميع ،وتخزين ،وحتليل،
امل�شاركة ،والإبالغ البيولوجي ،اجليني ،ال�سريرية ،والطبية ،والت�شخي�صية ،ولتتبع العينات
و�إدارة امل�شاريع ،و�سري العمل للمختربات والبيانات ،ا�ست�ضافة خدمات �شبكة على الإنرتنت
متكن امل�ستخدمني من التخزين ،حتليل وم�شاركة البيانات ،ا�ست�ضافة خدمات �شبكة على
الإنرتنت متكن امل�ستخدمني من التخزين ،حتليل وم�شاركة البيانات فـي جماالت
الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية،
الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية،
ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب
املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي،
علم الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام ،الفح�ص
والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض
املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء
املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات
الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،خدمات
ت�سل�سل احلم�ض النووي وحتليله للأغرا�ض العلمية والبحثية ،خدمات ت�سل�سل اجلينوم
وحتليله للأغرا�ض العلمية والبحثية ،خدمات التحليل اجليني و�إعداد التقارير للأغرا�ض
العلمية والبحثية ،تن�صيب و�صيانة برجميات حوا�سيب� ،أجهزة احلا�سوب ،قواعد البيانات،
وتطبيقات قواعد البيانات للآخرين ،تن�صيب و�صيانة برجميات حوا�سيب� ،أجهزة
احلا�سوب ،وتطبيقات قواعد البيانات للآخرين ال�ستخدامها فـي جماالت الت�شخي�ص،
الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية ،الت�شخي�ص
ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية ،ت�شخي�ص
الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب
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البيطري ،العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية ،علم الوراثة ،ت�سل�سل احلم�ض النووي،
التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل
الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة
الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء،
والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية
الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب
ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،خدمات الت�شخي�ص واال�ست�شارات ال�سريرية فـي
جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث
الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث
البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية،
الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية ،علم الوراثة،
ت�سل�سل احلم�ض النووي ،التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام،
الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية،
الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم
الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات
الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،اخلدمات
العلمية والتكنولوجية والبحوث املتعلقة بها ،خدمات املختربات العلمية ،خدمات خمتربات
التحاليل الطبية ،خدمات احلا�سوب ،خدمات احلا�سوب ،مبا فـي ذلك خدمات مزود
اال�ست�ضافة ال�سحابية وخدمات املزود فـي املوقع لتخزين ،حتليل وتبادل املعلومات فـي
جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث
الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث
البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية،
الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض
النووي ،علم الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام،
الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية،
الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم
الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات
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الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،توفـري
خدمات �شبكة عرب الإنرتنت متكن امل�ستخدمني من التخزين ،والدخول� ،إدارة ،حتليل
وم�شاركة البيانات ال�ستخدامها فـي جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�صات
الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية،
الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب
ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية،
االختبارات اجلينية ،علم الوراثة ،ت�سل�سل احلم�ض النووي ،التنميط اجليني ،علوم احلياة،
الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي،
الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي
الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات
الفوقية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية،
تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج
الأمرا�ض ،ت�صميم وتطوير �أجهزة املخترب الآلية ،معدات املختربات ،و�أنظمة احلا�سوب
للآخرين ،تقدمي خدمات ا�ست�شارية للآخرين فـيما يتعلق ب�إدارة البيانات وتطوير البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،خدمات �إثبات املفهوم للآخرين ،مبا فـي ذلك اال�ست�شارات
العلمية والتقنية وخدمات البحث املتعلقة بت�صميم التجارب� ،إعداد املكتبات� ،ضبط جودة
�إعداد املكتبات ،تتبع العينات� ،ضبط جودة تتبع العينات ،و�إعداد الربوتوكوالت املخ�ص�صة
و�أدلة امل�ستخدم ،ت�صميم و�إعداد قواعد بيانات للآخرين لتجميع ،وتخزين ،وحتليل،
وت�سجيل املعلومات البيولوجية ،خدمات الت�شخي�ص احلا�سوبي فـي حتليل وت�سل�سل
الأحما�ض النووية واجلزيئات واملواد البيولوجية الأخرى ،تطوير معدات و�أنظمة
املختربات الآلية ،و�أجهزة احلا�سوب لتجميع ،وتخزين ،وحتليل ،م�شاركة وت�سجيل
املعلومات البيولوجية ،اجليني ،ال�سريرية ،والطبية ،واملعلومات الت�شخي�صية والعالجية،
ولتتبع العينات و�إدارة امل�شاريع� ،سري عمل املختربات والبيانات وفقا لرتتيب وموا�صفات
الآخرين ،خدمات الدعم التقني ،خدمات الدعم التقني ،مبا فـي ذلك خدمات �إدارة البنية
التحتية ملراقبة� ،إدارة وتنظيم تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة ال�سحابية و�أنظمة
التطبيقات فـي جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة
الطبية ،الأبحاث الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري،
البحوث البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث املختربات
الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل
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احلم�ض النووي ،علم الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء،
الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية،
الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم
الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات
الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،فح�ص،
والتحليل ،وتقييم املعرفة ،مهارات وقدرات الآخرين فـي جماالت الت�شخي�ص الطبي،
الت�شخي�ص البيطري ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الت�شخي�ص املرافق ،الأبحاث الطبية ،املعاجلة
الطبية ،البحوث البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،والت�شخي�صات ،الأبحاث
ال�سريرية ،تطوير الأدوية ،عالج املر�ض ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية
الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب
ال�ضارة ،علوم احلياة ،والأحياء ،علم الأحياء املجهرية ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات
الفوقية ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي ،وعلم الوراثة لتحديد التوافق مع
معايري ال�شهادات ،حتديث برجميات احلا�سب الآيل و�أجهزة احلا�سب للآخرين ،احلو�سبة
ال�سحابية ،ا�ست�ضافة خادم ال�شبكة ،خدمات حتليل املواد البيولوجية ،ت�صميم وتطوير
قواعد البيانات ،خدمات حتليل احلم�ض النووي لتحديد ومعاجلة الأمرا�ض ،برجميات
�ضغط وفك �ضغط البيانات غري القابلة للتنزيل ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل
ل�ضغط وفك �ضغط البيانات وامللفات ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لت�شفـري
البيانات وامللفات ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لتكبري البيانات وتخزين امللفات،
برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي �ضغط امللفات ،و�ضغط امللف،
و�أر�شفة ،و�إدارة ملفات الكمبيوتر ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل للو�صول �إلى
الأر�شيفات املخزنة فـي امللفات وفك �ضغطها ،ثم عر�ض وتنزيل واحد �أو �أكرث من امللفات
الفردية التي مت فك �ضغطها املخزنة داخل �أر�شيف امللفات امل�ضغوطة الأ�صلي ،برجميات
حا�سوب غري قابلة للتنزيل لإن�شاء �أر�شيف ملفات م�ضغوطة يحتوي على واحد �أو �أكرث من
امللفات الفردية املحددة من قبل امل�ستخدم ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لن�سخ،
و�شطب ،مقارنة ،و�إدارة ،وتنظيم� ،ضغط ،فك �ضغط ،وا�ستعادة التخزين ،ت�صليح� ،إن�شاء،
وتخزين ،مزامنة ،وت�أمني و�أر�شفة البيانات وامللفات ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س)
تتميز بربجميات غري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص
املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري،
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الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث
الأ�سنان ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري،
العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي ،علم الوراثة ،التنميط
اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة،
الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية،
العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء،
والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية
الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب
ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،برجميات حا�سوب غري قابل للتنزيل ل�ضغط
وفك �ضغط ملفات البيانات اجلينومية ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لتحليل
بيانات الت�سل�سل فـي جماالت ت�سل�سل احلم�ض النووي ،التنميط اجليني ،االختبارات
اجلينية ،وعلم الوراثة ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لتحليل بيانات ت�سل�سل اجليل
التايل (ان جي ا�س) ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل لتحليل بيانات ت�سل�سل اجليل
التايل (ان جي ا�س) فـي جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�صات الطبية،
املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص
البيطري ،البحوث البيطرية ،ت�شخي�ص الأ�سنان� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث
املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية،
ت�سل�سل احلم�ض النووي ،علم الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة
الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات
املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب
�شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية،
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير
مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض،
برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل من �أجل التقاط ،وتخزين ،و�إمكانية الو�صول،
عر�ض ،امل�شاركة� ،ضغط ،ترحيل ،و�إدارة امللفات الرقمية ،برجميات حا�سوب غري قابلة
للتنزيل ملعاجلة ،ت�صوير ،وتخزين ،امل�شاركة ،ومعاجلة البيانات اجلينية وبيانات ت�سل�سل
اجليل التايل (ان جي ا�س) ،برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل متكن امل�ستخدمني من
تخزين ،والدخول� ،إدارة ،حتليل وم�شاركة البيانات ،تقدمي التحليل العلمي فـي جمال علم
الوراثة وت�سل�سل اجليل التايل (ان جي ا�س) ،تقدمي التحليل العلمي للبيانات اجلينومية،
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خدمات ا�ست�ضافة احلو�سبة التي تعتمد على موارد حا�سوبية على الإنرتنت ،خدمات مزود
اال�ست�ضافة املعتمدة على م�صادر من الإنرتنت لتخزين ،حتليل وتبادل املعلومات ،برجميات
حا�سوب غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع البيانات اجلينومية ،برجميات �سحابية لتوفـري
الأمان واخل�صو�صية ،برجميات كمبيوتر غري قابلة للتنزيل لتوفـري الأمان واخل�صو�صية،
الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) واملن�صات كخدمة (بي ايه ايه ا�س) لتمكني التحليل
املتعدد ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) واملن�صات كخدمة (بي ايه ايه ا�س)
لال�ستخدام فـي جمال البيانات العلمية ،خدمات احلا�سوب ،حتديدا :توفـري برجميات
غري قابلة للتنزيل لإن�شاء واجهات م�ستخدم ر�سومية تفاعلية وم�شاركتها ،خدمات
الربجميات كخدمات (ا�س ايه ايه ا�س) ،التي تقدم برجميات لواجهة م�ستخدم للو�صول
�إليها� ،إدارة ،جتميع ،وتقرير �أداء البنية التحتية للخادم ،خدمات الربجميات كخدمة (ا�س
ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية لتمكني تفاعل امل�ستخدم مع بيانات اجلينوم عرب واجهة
م�ستخدم ر�سومية ،خدمات الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربنامج
للو�صول �إلى البيانات اجلينومية املتكاملة والبيانات ال�سريرية املرتبطة بها والتفاعل
معها ،املن�صات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) التي تتميز من�صات ال�ستخدام برجميات احلا�سوب
لتوفـري خدمات احلو�سبة الالمركزية فـي طبيعة ت�أمني وحماية البيانات الإلكرتونية
و�أمتتة �سري العمل ،برجميات واجهة م�ستخدم غري القابلة للتنزيل ،برجميات غري قابلة
للتنزيل لواجهات امل�ستخدم ،لوحات القيادة ،و�سطر الأوامر ،مزود خدمة التطبيقات (ايه
ا�س بيه) ي�ضم برجمية لتوفـري الو�صول �إلى قواعد بيانات متعددة حتتوي على نتائج
جممعة للتنميط اجليني والوراثي ،اجلينومي ،اجلزيئية ،وبيانات العالمات احليوية،
تقدمي حتاليل علمية وتقارير �إعالمية مبنية على نتائج وراثية ،اجلينومي ،اجلزيئية،
وبيانات العالمات احليوية ،خدمات الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز
بربجمية للبحث عن وحتليل البيانات الطبية والطبية احليوية ،مزود خدمة التطبيق
الذي يتميز بربنامج واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه �آي) للجينات ،اجلينومي،
اجلزيئية ،وبيانات العالمات احليوية ،املن�صات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) التي ت�ضم
من�صات ا�ستخدام برجميات حا�سوب لتجميع ،مراكمة ،وحتليل ،والتحقق ،الت�أكيد ،التحكم،
وحتمي ،تبادل ،وتعديل البيانات الوراثية ،اجلينومي ،اجلزيئية ،وبيانات العالمات
احليوية ،توفـري برجميات حا�سوب غري قابلة للتنزيل تعتمد على امل�ستعر�ض ال�ستخدامها
فـي �إدارة البيانات الوراثية ،اجلينومي ،اجلزيئية ،وبيانات العالمات احليوية ،املن�صات
كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) ي�ضم من�صات ا�ستخدام برجميات احلا�سوب لتجميع ،وا�ستخدام،
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وتبادل البيانات الوراثية ،اجلينومي ،اجلزيئية ،وبيانات العالمات احليوية ،توفـري موقع
على �شبكة الإنرتنت يحتوي على معلومات عن بيانات احلم�ض النووي ،تقدمي خدمات
الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية لتوظيف اخلوارزميات اجلينية
وتقنيات التعلم العميق ،برجميات غري قابلة للتنزيل للإبالغ عن البيانات وحتليلها ،مزود
خدمة التطبيق الذي يتميز بربجمية واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه �آي) للإبالغ عن
البيانات وحتليلها ،تطوير برجميات حتليل املعلومات احليوية و�أنظمة الكمبيوتر اخلا�صة
بالتجميع ،وتخزين ،تو�صيف ،ت�صنيف ،وم�شاهدة ،وتوفـري املعلومات اجلينية ،توفـري
بيانات البحث العلمي فـي جمال علم اجلينوم ،مبا فـي ذلك تخ�صي�ص ،حتليل املعلومات
احليوية امل�سجلة من البيانات الناجتة عن تقنية ان جي ا�س �أو البيانات البيولوجية غري
املحللة ،برجميات الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي �إدارة املعلومات
املختربية ،برجميات غري قابلة للتنزيل لأمتتة عمليات �سري العمل فـي املخترب ،منذجة
قاعدة البيانات املفتوحة ،ودمج م�صادر البيانات املتعددة ،برجميات كمبيوتر غري قابلة
للتنزيل للتخزين ،خدمات تنظيم ،ومعاجلة ،ا�سرتجاع و�إخراج معلومات �أخذ العينات
وفح�صها ،خدمات احلا�سوب ،حتديدا :خدمات مزود اال�ست�ضافة ال�سحابية فـي جماالت
�إدارة املعلومات املخربية ،نظم �إدارة املعلومات املخربية وتكنولوجيا املعلومات املخربية،
برجمية غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي �سال�سل برجميات حتليل املعلومات احليوية
و�أنظمة احلا�سوب ،برجميات غري قابلة للتنزيل لإن�شاء وتخ�صي�ص مهام �سري العمل،
برجمية غري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي جتميع جمموعات البيانات الكبرية
واال�ستعالم عنها ،برجمية غري قابلة للتنزيل ت�ستخدم خوارزميات ايه �آي (الذكاء
اال�صطناعي) �أو ام ال (التعلم الآيل) ،برجمية �سحابية غري قابلة للتنزيل جتمع بني
املعرفة اجلينية والتح�سني امل�ستند �إلى الذكاء اال�صطناعي مع قاعدة بيانات اجلينوم،
برجميات كمبيوتر غري قابلة للتنزيل ت�ستخدم خوارزميات الذكاء اال�صطناعي والتعلم
الآيل لدعم الأنظمة الأ�سا�سية التي حتتوي على معلومات وراثية وجينومية ،توفـري
برجميات غري قابلة للتنزيل تت�ضمن الذكاء اال�صطناعي ومناذج التعلم الآيل للتجميع،
وحتليل ،وتقييم ،تف�سري وتوقع البيانات �أو املعلومات اجلينية واجلينومية ،توفـري
برجميات غري قابلة للتحميل ال�سرتجاع وربط البيانات اجلينية �أو اجلينية ،خدمات
الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز بربجمية لتحليل وت�صور البيانات
اجلينية �أو اجلينومية ،توفـري برجميات غري قابلة للتحميل ال�ستخدامها فـي تكامل
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الت�سل�سل اجليني ،توفـري برجميات غري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي تكامل جهاز
الت�سل�سل اجليني وال�ستخدامها فـي دمج برامج الطرف الثالث فـي �سري عمل واحد ،توفـري
برجميات غري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي بيئة علوم بيانات متكاملة ،توفـري برجميات
للتحليل غري قابلة للتنزيل� ،إدارة ،جتميع ،ا�ستخراج ،وا�ستك�شاف البيانات اجلينية �أو
اجلينومية ،توفـري برجميات غري قابلة للتنزيل ذات طبيعة معيارية ،من�صة بيانات �آمنة
لإدارة بيانات متعددة قابلة للتطوير ،والتحليل ،وا�ستك�شاف ،من�صة برجميات �سحابية
لإدارة وحتليل البيانات والتي متكن الباحثني من �إدارة ،وحتليل ،وتف�سري �أحجام كبرية
من البيانات املتعددة فـي بيئة �آمنة ،القابلة للتطوير ،وبيئة قابلة للتكيف ،توفـري برجميات
غري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي تب�سيط �سري عمل اجلينوميات ،توفـري برجميات غري
قابلة للتنزيل تزود امل�ستخدمني بتحليل البيانات ،مبا فـي ذلك حتليل البيانات القابلة
للتطوير ،توفـري برجميات غري قابلة للتنزيل تدعم عمليات �سري العمل امل�ؤمتتة واحللول
املخ�ص�صة للدرا�سات عالية الإنتاجية ،توفـري برجميات جتميع البيانات وعلوم البيانات
غري القابلة للتنزيل ،توفـري برجميات اجلينوميات غري القابلة للتنزيل وامل�ستخدمة
ال�ستك�شاف جمموعات البيانات اجلينومية الكبرية واكت�شاف الر�ؤى املتعلقة مبجموعات
البيانات املذكورة ،توفـري برجميات غري القابلة للتنزيل توفر موقع بيانات� ،سجالت
التدقيق ،وقدرات التحكم فـي الو�صول ،اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات الأبحاث
والت�صاميم املتعلقة بها ،التحليل ال�صناعي والبحث ال�صناعي ،خدمات مراقبة اجلودة
وامل�صادقة ،خدمـات ت�صميم وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب ،وجميع اخلدمات الأخرى
فـي الفئة .42
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيلومينا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 5200 :إيلومينا واي� ،سان دييجو كاليفورنيا  ،92122الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151526 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات �ضغط البيانات وفك ال�ضغط ،برجميات الكمبيوتر لن�سخ ،و�شطب ،مقارنة ،و�إدارة،
وتنظيم� ،ضغط ،فك �ضغط ،وا�ستعادة التخزين ،ت�صليح� ،إن�شاء ،وتخزين ،مزامنة ،وت�أمني
و�أر�شفة البيانات وامللفات ،برجميات لال�ستخدام فـي جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص
املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري،
الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث
املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية،
ت�سل�سل احلم�ض النووي ،علم الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة
الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات
املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب
�شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية،
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير
مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض،
برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ل�ضغط وفك �ضغط ملفات البيانات اجلينومية ،الأجهزة
والأدوات العلمية والبحثية ،القيا�س� ،أجهزة و�أدوات االختبار والت�شخي�ص للأغرا�ض
العلمية والبحثية� ،أجهزة و�أدوات البحث العلمي ،مبا فـي ذلك املت�سل�سالت اجلينية،
الأجهزة املخربية لك�شف الت�سل�سل اجليني ،جهاز ت�شخي�صي لك�شف م�سببات الأمرا�ض
لال�ستخدام املخربي والبحثي ،الأجهزة والأدوات العلمية والبحثية امل�ستخدمة فـي
جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،املعاجلة الطبية ،الأبحاث
الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري ،الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث
البيطرية� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب املخربي،
الطب البيطري ،العلوم البيطرية ،االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي ،علم
الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف
قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة
الإجنابية ،العناية املركزة حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء،
والتكنولوجيا احليوية ،اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية
الغذائية ،تطوير املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب
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ال�ضارة ،تطوير الأدوية وعالج الأمرا�ض ،جهاز الختبار دي ان ايه و�آر ان ايه لأغرا�ض
البحث� ،أجهزة و�أدوات علمية لقيا�س احلم�ض النووي ،واحلم�ض النووي الريبي والربوتني
و�أجزائه ولوازمه� ،أدوات �أبحاث املختربات الطبية لتحليل دي ان ايه و�آر ان ايه� ،أجهزة
و�أدوات الختبار الغاز ،ال�سوائل ،واملواد ال�صلبة ،رقائق للحم�ض النووي� ،أجهزة احلا�سوب،
�أجهزة معاجلة البيانات� ،أجهزة احلا�سوب ،الأجهزة الطرفـية للحوا�سيب ،برجميات
قابلة للتنزيل للتحليل العلمي للت�سل�سالت اجلينية ،برجميات مدرجة للتحليل العلمي
للت�سل�سالت اجلينية� ،أجهزة كمبيوتر ال�ستخدامها فـي جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص
املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،الأبحاث الطبية ،املعاجلة الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري،
الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب
ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية،
االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي ،علم الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم
احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب
ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة
حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية،
اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير
املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير
الأدوية وعالج الأمرا�ض ،برجميات احلا�سوب ،برجمية قابلة للتنزيل لتخزين ،تنظيم
و�إن�شاء مكتبة للبيانات اجلينية قابلة للبحث ال�ستخدامها فـي الك�شف عن الت�سل�سل ،وك�شف
املر�ض ،والت�شخي�ص والعالج ،برجميات قابلة للتنزيل لإدارة قواعد البيانات ولتخزين
البيانات الإلكرتونية ،برجميات قابلة للتنزيل لإن�شاء قواعد بيانات للمعلومات والبيانات
قابلة للبحث ،قواعد بيانات قابلة للتحميل فـي جمال علم الوراثة ،الأجهزة والأدوات
العلمية والبحثية ،مبا فـي ذلك مت�سل�سالت احلم�ض النووي ،امل�صفوفات� ،أجهزة امل�سح
ال�ضوئي� ،أجهزة وحملالت الت�صوير الإلكرتونية ،معدات جمع العينات لالختبارات ،عينة
�أدوات مراقبة اجلودة ،خراطي�س كوا�شف الت�سل�سل وال�صواين ،واختبار معدات حت�ضري
العينات ،لال�ستخدام املخربي ،ال�صواين املخربية ،معالج بيانات املعلوماتية احليوية
املت�سل�سلة من اجليل التايل (ان جي ا�س) ،برجميات تطبيقات احلا�سوب ،مبا فـي ذلك
برجميات لتلقي وتخزين احلم�ض النووي ،و�آر ان ايه وال�سجالت اجلينية ،وتفوي�ض
العاملني فـي املجال الطبي والبحثي با�ستخدام ال�سجالت ،املن�شورات الإلكرتونية القابلة
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للتحميل ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتحميل فـي جماالت الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص
املرافق ،الت�شخي�صات الطبية ،الأبحاث الطبية ،املعاجلة الطبية ،الت�شخي�ص ال�سريري،
الأبحاث ال�سريرية ،الت�شخي�ص البيطري ،البحوث البيطرية� ،أبحاث الأ�سنان ،الطب
ال�شرعي� ،أبحاث املختربات الطبية ،الطب املخربي ،الطب البيطري ،العلوم البيطرية،
االختبارات اجلينية ،ت�سل�سل احلم�ض النووي ،علم الوراثة ،التنميط اجليني ،علوم
احلياة ،الزراعة� ،سالمة الغذاء ،الأورام ،الفح�ص والك�شف قبل الوالدة ،الأمرا�ض ،والطب
ال�شرعي ،الت�شخي�صات املخربية ،الأمرا�ض املعدية ،ال�صحة الإجنابية ،العناية املركزة
حلديثي الوالدة ،طب �شخ�صي ،علم الأحياء املجهرية ،والأحياء ،والتكنولوجيا احليوية،
اجلينوميات الفوقية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،مكمالت احلمية الغذائية ،تطوير
املكمالت الغذائية ،تطوير مبيدات الفطريات ،تطوير مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،تطوير
الأدوية وعالج الأمرا�ض ،التقارير الإلكرتونية القابلة للتنزيل ،برجميات كمبيوتر قابل
للتنزيل ل�ضغط وفك �ضغط البيانات وامللفات ،برجميات كمبيوتر قابل للتنزيل لت�شفـري
البيانات وامللفات ،برجميات كمبيوتر قابل للتنزيل لتعظيم البيانات وتخزين امللفات،
برجميات الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي �ضغط امللفات ،و�ضغط امللف ،و�أر�شفة ،و�إدارة ملفات
الكمبيوتر ،رقاقات احلا�سوب ،املعاجلات امل�صغرة ،الدارات املتكاملة ،بطاقات مع الدارات
املتكاملة ،بطاقات �شرائح �إلكرتونية م�شفرة حتتوي على برجمة ت�ستخدم فـي ت�سل�سل
احلم�ض النووي� ،أجهزة ومعدات تو�صيل ،الت�شغيل ،التحويل ،التجميع ،التنظيم �أو التحكم
بتوزيع �أو ا�ستخدام الكهرباء� ،أجهزة و�أدوات ت�سجيل ،والإر�سال ،ن�سخ �أو معاجلة ال�صوت،
�أو ال�صور �أو البيانات ،الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل ،وجميع الب�ضائع الأخرى فـي
الفئة .9
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيلومينا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 5200 :إيلومينا واي� ،سان دييجو كاليفورنيا  ،92122الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151531 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النوادي الريا�ضية ،خدمات النوادي ال�صحية (تدريبات اللياقة البدنية واحلفاظ
على ال�صحة) ،توفـري مرافق للياقة والتمارين ،توفـري املرافق الرتفـيهية ،حجز مرافق
التمرين ،توفـري الإر�شادات فـي جمال اللياقة البدنية ،خدمات �إقامة ح�ص�ص التمارين
الريا�ضية� ،إجراء �صفوف اللياقة البدنية ،التدريب على القوة والتكيف� ،إر�شادات اليوغا،
خدمات تدريب اللياقة ال�شخ�صية ،خدمات الرتبية البدنية ،ت�أجري املعدات الريا�ضية،
توفـري �أجهزة ملمار�سة الريا�ضة ،ن�شر كتيبات تعليمية وتدريبية ،تقدمي تدريب عرب
الإنرتنت ،تقدمي درو�س خ�صو�صية عرب الإنرتنت ،تقدمي معلومات تتعلق بالتدريب
البدين عرب موقع على الإنرتنت ،تقدمي معلومات تتعلق بالتمارين البدنية من خالل
موقع على الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفوليو�شن فـيتن�س ا�س دي ان .بي ات�ش دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :ماليزية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ,12وي�سما مونت كيارا رقم 1 :جاالن كيارا 50480 ,كواالملبور,
دابليو بي ،50480 ,ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151530 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات تطبيقات احلا�سوب للهواتف النقالة ،تطبيقات الربجميات امل�ستخدمة مع
الأجهزة النقالة ،برجميات التطبيقات التي ت�ضم تعليمات ومعلومات حول اللياقة البدنية،
برجميات احلا�سوب لت�سليم املحتويات الال�سلكية ،برجميات حوا�سيب الت�صاالت ال�شبكات
الال�سلكية ،الو�سائط الرقمية القابلة للتحميل ،حتديدا :التدوين ال�صوتي ،وال�صور،
الت�سجيالت ال�صوتية واملرئية فـي املجال ال�صحي ،والعافـية ،التمارين ،التدريب اجل�سدي،
تعليمات اللياقة البدنية والتدريبات املوجهة ،برجميات الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي
�إن�شاء تو�صيات خم�ص�صة لل�صوت ،واملقاطع املرئية ،البيانات ،الن�ص وحمتويات الو�سائط
املتعددة الأخرى املحددة من حتليل تف�ضيالت امل�ستخدم ،برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها
فـي الت�سليم ،توزيع ونقل املو�سيقى الرقمية وال�صوت املرتبط بالتعليم ،واملقاطع املرئية،
الن�صو�ص وحمتويات الو�سائط املتعددة ،برجميات الكمبيوتر لال�ستخدام فـيما يتعلق
با�شرتاك اللياقة البدنية عرب الإنرتنت ،برجميات احلا�سوب للو�صول ،الت�صفح والبحث
فـي قواعد البيانات �إلكرتونيا عرب الإنرتنت ،املن�شورات الإلكرتونية القابلة للتحميل،
�أدلة تدريبية فـي �شكل �إلكرتوين� ،أجهزة املراقبة عن بعد ،متتبعات احلركة القابلة
لالرتداء ،بطاقات التحكم بالدخول ،امل�شفرة �أو مغناطي�سية ،برامج الكمبيوتر للأغرا�ض
الرتويجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفوليو�شن فـيتن�س ا�س دي ان .بي ات�ش دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :ماليزية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ,12وي�سما مونت كيارا رقم 1 :جاالن كيارا 50480 ,كواالملبور,
دابليو بي ,50480 ,ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-135-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143927 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كايت فارما� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2400 :برودواي �سانتا مونيكا ،كاليفورنيا  ،90404الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148033 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة
فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة
واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة) ،مواد التغليف
البال�ستيكية (غري الواردة فـي فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات (الرا�سمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1080 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148031 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1080 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152265 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب اال�صطناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الفطائر واحللويات ،املثلجات ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود،
اخلمرية ،م�سحوق اخلبز ،امللح ،اخلردل ،اخلل ،ال�صل�صات (توابل) ،التوابل ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للم�أكوالت اخلفـيفة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,20389 :الريا�ض  ,11455اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/31 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151441 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليم ،توفـري التدريب ،و�سائل الرتفـيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية فـي الفئة.41
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـينان�شيال ري�سك & اورجانيزا�شن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :كندا �سكواير ,كانارى وارف ,لندن ,اجنلرتا اي  5 14ايه كيو ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153278 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة �إطفاء احلرائق� ,أجهزة لإخماد احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تايكو فاير �آند �سيكيوريتي جي �إم بي �إت�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيكتور  -فون  -برون�س � -شرتا�سه  8212 ،21نويهاو�سن �آم راينفال� ،سوي�سر
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/7 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148540 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت ،املقاهي ،الكافترييات ،املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة (الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،الفنادق ،النزل ،الفنادق ال�صغرية
(املوتيالت) ،ت�أجري �أجهزة الطبخ ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفـيفة� ،أماكن �إقامة ال�سياح ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين
الزجاجية ،ت�أجري غرف االجتماعات ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دورندي فرات�شايز كوبوري�شن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،437 :الطابق الأول ،كين�سينجتون ت�شامربز 46/50 ،كين�سينجتون
بلي�س� ،سانت هيلري ،جيه ئي .4زد ئي ،جزر القنال ,جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142238 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو
التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت
بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية رقمية وغريها من
و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد،
�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برجميات كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء
احلرائق.
-139-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٩

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 45005 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142239 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة
فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة
واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة) ،مواد التغليف
البال�ستيكية (غري الواردة فـي فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات (الرا�سمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 45005 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142240 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 45005 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142242 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال
للكائنات الب�شرية �أو احليوانات ،خدمات العالج بالعطور ،املعاجلة اليدوية للأع�صاب ،طب
الأ�سنان ،الرعاية ال�صحية ،املراكز ال�صحية ،دور العجزة واملقعدين ،امل�ست�شفـيات ،خدمات
الإخ�صاب خارج اجل�سم ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات العيادات الطبية ،خدمات القابالت ،دور
التمري�ض ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات �أطباء اجللدية ،خدمات ال�صيادلة لتح�ضري
الو�صفات ،الن�صائح ال�صيدالنية ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات علماء
النف�س ،خدمات العالج� ،إعادة الت�أهيل ،ت�أجري املرافق ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 45005 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143792 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات ،برامج كمبيوتر م�سجلة ،تطبيقات هواتف خلوية قابلة للتنزيل
وبرجميات كمبيوتر ومن�شورات �إلكرتونية م�سجلة قابلة للتنزيل ،برامج كمبيوتر ،برجميات
قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ،من�صات برجميات كمبيوتر
م�سجلة �أو قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل� ،أجهزة �إلكرتوديناميكية
للتحكم عن بعد بالإ�شارات� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج �ألعاب كمبيوتر م�سجلة،
نظارات ذكية� ،أجهزة كمبيوتر قابلة للب�س ،ملفات �صور قابلة للتنزيل ،نظارات ،هواتف
متحركة� ،شا�شات فـيديو� ،صور كرتونية متحركة ،م�صادر كهربائية حممولة (بطاريات
قابلة لإعادة ال�شحن) ،برامج �ألعاب كمبيوتر م�سجلة ،كامريات (للت�صوير الفوتوغرافـي)،
م�ستقبالت �سمعية وب�صرية� ،أجهزة وبرجميات كمبيوتر لرتكيب وتكوين ال�شبكات وا�سعة
النطاق ،برجميات كمبيوتر للتجارة الإلكرتونية للم�ستخدمني لإجناز معامالت التجارة
الإلكرتونية على �شبكات كمبيوتر عاملية� ،أجهزة وبرجميات كمبيوتر لرتكيب وتكوين
�شبكات املنطقة املحلية (ال �إيه ان) ،برجميات كمبيوتر لإنتاج وتعديل املو�سيقى وال�صوت،
�أجهزة كمبيوتر لإدارة ال�شبكات ،برامج كمبيوتر م�ستخدمة لتو�صيل �أجهزة الكمبيوتر �أو
�شبكات الكمبيوتر عن بعد ،برجميات �ألعاب كمبيوتر لال�ستخدام على الهواتف املتحركة،
برجميات الكمبيوتر التي توفر الو�صول الذي �أ�سا�سه الويب �إلى التطبيقات واخلدمات
من خالل �أنظمة ت�شغيل ال�شبكات �أو واجهات البوابات ،برجميات ات�صاالت لتو�صيل
م�ستخدمي �شبكات الكمبيوتر� ،أجهزة كمبيوتر مكتبية ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر قابلة
للتنزيل من �شبكات كمبيوتر عاملية ،مفكرة فـي �شكل كمبيوتر �صغري ،ما�سحات �ضوئية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوال ت�شات بيه تي ئي ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2 :فـينت�ش ــر درايـ ــف  31-11#فـيجـ ــن
�إك�ست�شاينج �سنغافورة � ,608526سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/25 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143793 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املرافقة فـي احلفالت االجتماعية ،املرافقة ،خدمات املواعدة ،خدمات �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،وكاالت الزواج ،خدمات تقدمي الأ�صدقاء ،ترخي�ص برجميات الكمبيوتر
(خدمات قانونية) ،التخطيط والرتتيب ملرا�سم الزفاف ،خدمات املواعدة عرب الكمبيوتر،
التق�صي عن البيانات ال�شخ�صية ،خدمات التدبري املنزيل ،خدمات اخلادمات ،خدمات
جتهيز امل�ستندات القانونية ،مراقبة �أنظمة ال�سالمة ،ا�ست�شارات ت�صميم خزانات املالب�س
ال�شخ�صية ،ت�أجري �أ�سماء النطاق عرب الإنرتنت ،ترخي�ص امللكية الفكرية ،ترخي�ص
العالمات التجارية (خدمات قانونية) ،اال�ست�شارات املتعلقة بالزواج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوال ت�شات بيه تي ئي ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2 :فـينت�شر درايف  31-11#فـيجن
�إك�ست�شاينج �سنغافورة � ,608526سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/25 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143204 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�صناعة ،الكيماويات امل�ستخدمة فـي الزراعة والب�ستنة
وزراعة الغابات ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة ،بال�ستيك غري معالج ،مركبات لإطفاء
احلريق ،م�ستح�ضرات �سقي وحلام املعادن ،مواد الل�صق� ،أ�سمنت للإ�صالح ،مقاوم للتجمد،
مربدات ،مكيفات لأنظمة التربيد ،منظفات لأنظمة التربيد ،موانع للت�سرب ،م�ستح�ضرات
كيميائية لإقفال �أ�سنان اللولب ،موائع للبطاريات ،كيماويات تن�صيع الألوان ،مواد تر�شيح،
مواد هيدروليكية ،م�ضافات وقود ،مركبات لإ�صالح �إطارات املركبات ،مواد �صنع الأطواق
مانعة للت�سرب ،راتنجات ا�صطناعية وم�صطنعة ،موائع للمكابح وزيوت لنقل احلركة،
موائع لنقل احلركة ،زيوت حماور ،زيوت هيدروليكية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاتربيلر (كينجز هو) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم 12999 :نانهوان رود ،كينجزهو
�سيتي� ،شاندوجن بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144037 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية حتديدا م�ستح�ضرات �صيدالنية لال�ستخدام فـي عالج ال�سرطان،
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيولوجية للعالج املناعي مبا فـي ذلك العالج املناعي للخاليا
امليتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كايت فارما ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 2400 :برودواي� ،سانتا مونيكا ،كاليفورنيا  ،90404الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146170 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،خدمات التدريب الريا�ضي والتوجيه ،خدمات التدري�س،
تنظيم و�إدارة الدورات وامل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية واحل�ص�ص والأحداث وور�شات
العمل للأغرا�ض التدري�سية والتدريبية والتعليمية ،خدمات التعليم والتدريب حتديدا
توفـري الندوات عرب الإنرتنت �أو البث عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل ،الن�شر ،توفـري
املن�شورات الإلكرتونية عرب الإنرتنت (غري القابلة للتنزيل) ،ن�شر الكتب والن�صو�ص
واملن�شورات والتقارير واملواد والأدلة التعليمية والتدريبية ،ن�شر املواد واملدونات وامل�شاهدات
واملن�شورات غري القابلة للتنزيل� ،إنتاج الفـيديوهات� ،إنتاج الت�سجيالت ال�صوتية واملرئية
لأغرا�ض التدريب الريا�ضي وللأغرا�ض التعليمية والتدريبية والتدري�سية ،دورات
وجل�سات التعلم التفاعلية وعن بعد مقدمة عرب الإنرتنت من خالل روابط االت�صاالت �أو
من �شبكة الكمبيوتر �أو مقدمة عن طريق و�سائل �أخرى ،دورات املرا�سلة والتعلم عن بعد،
خدمات امل�شورة واال�ست�شارات واملعلومات املتعلقة مبا ذكر �آنفا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال ام �آي جلوبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت  ،20نيلز كورنز 2 ،باث رود،
هاونزلو تي دبليو � 33إت�ش جيه،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143205 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�صناعة ،الكيماويات امل�ستخدمة فـي الزراعة والب�ستنة
وزراعة الغابات ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة ،بال�ستيك غري معالج ،مركبات لإطفاء
احلريق ،م�ستح�ضرات �سقي وحلام املعادن ،مواد الل�صق� ،أ�سمنت للإ�صالح ،مقاوم للتجمد،
مربدات ،مكيفات لأنظمة التربيد ،منظفات لأنظمة التربيد ،موانع للت�سرب ،م�ستح�ضرات
كيميائية لإقفال �أ�سنان اللولب ،موائع للبطاريات ،كيماويات تن�صيع الألوان ،مواد تر�شيح،
مواد هيدروليكية ،م�ضافات وقود ،مركبات لإ�صالح �إطارات املركبات ،مواد �صنع الأطواق
مانعة للت�سرب ،راتنجات ا�صطناعية وم�صطنعة ،موائع للمكابح وزيوت لنقل احلركة،
موائع لنقل احلركة ،زيوت حماور ،زيوت هيدروليكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاتربيلر (كينجز هو) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم 12999 :نانهوان رود ،كينجز هو
�سيتي� ،شاندوجن بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148030 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية رقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر،
�أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1080 :دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148032 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،الت�أمني ،ال�ش�ؤون العقارية ،متويل العقارات� ،إدارة
الأ�صول والأموال مبا فـي ذلك �إدارة الأ�صول والأموال فـيما يتعلق با�ستثمار ر�ؤو�س الأموال
فـي العقارات والتمويل التباديل فـي قطاع العقارات� ،إدارة و�سم�سرة العقارات ،ت�أجري
وا�ستئجار العقارات (�إدارة املرافق) ،اخلدمات املالية لتخطيط وتطوير منتجات وخدمات
ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال فـي جمال ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال فـي العقارات ،متويل العقارات،
اخلدمات املالية لتطوير مفاهيم التمويل فـيما يتعلق بالعقارات ،خدمات اال�ست�شارات
فـيما يتعلق بجميع ما ذكر �آنفا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1080 :دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152252 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�ساالت املالب�س الكهربائية ،غ�ساالت ال�صحون الأوتوماتيكية مكان�س كهربائية �آالت تدبري
املالب�س للأغرا�ض املنزلية� ،أجهزة كهربائية تدبري املالب�س للأغرا�ض املنزلية ،وروبوتات
لال�ستخدام ال�صناعي ،الروبوتات مل�ساعدة فـي الأعمال اليومية للأغرا�ض املنزلية،
روبوتات للتنظيف ,نظام الوحدة النمطية يتكون من ناقالت روبوتية على من�صات نقالة،
�آليات التحكم للآالت الروبوتية ،املنافـيخ الكهربائية الدوارة م�ضخات الهواء امل�ضغوط,
�ضواغط دوارة� ,ضواغط للثالجات ،جمففات الدوران غري �ساخنة ،خالطات كهربائية
للأغرا�ض املنزلية ،املكان�س الكهربائية الروبوتية ,معاجلات الطعام الكهربائية منظفات
البخار للأغرا�ض املنزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي الكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول ,07336 ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/31 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142241 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية ،الت�أمني ال�صحي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 45005 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153415 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت الطعام والدهون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كارابيللي فلورن�سا ا�س بي ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيطالية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيا ليوناردو دا فـين�شي -50028 31 ,تافارنيل فال دي بي�سا فلورن�سا,
� ,50028إيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147612 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سريع نقل االبتكارات وبراءات االخرتاع �إلى مرحلة �إثبات الفكرة بنماذج �صناعية ،تقوية
قدرة قطاع ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة املحلية على معاجلة التحديات ،الفنية وبناء
قدراتها اال�ستيعابية التي ت�سهل عليم تطوير االبتكارات وت�سويقها ،امل�ساهمة على تنويع
م�صادر الدخل بتوفري فر�ص عمل خمتلفة ،ت�أ�سي�س �شراكة فاعلة وم�ستدامة بني طالب
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،اجلامعات والقطاعات العامة واخلا�صة وال�صناعة ،حتويل الأفكار
واالبتكارات �إلى مناذج ملمو�سة قادرة على دخول ال�سوق بوا�سطة ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/٨/٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147613 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج وت�صنيع مواد جديدة �أو حت�سني املوجود ،منها واالنتفتاح على الأ�سواق اخلارجية،
�إعداد مناذج �أولية من ،الأفكار وت�شغيل الوحدات ال�صناعية التجريبية من خالل مركز
�صناع عمان للت�صنيع والنمذجة ،توفري فر�ص عمل جديدة للكفاءات من ذوي اخلربات فـي
التخ�ص�صات الفنية والعلمية ،دعم البحث والتطوير من خالل برنامج حا�ضنات الأعمال،
براءات ،االخرتاع وحماية امللكية الفكرية ،جمموعة �أرا�ضي بحق االنتفاع لإن�شاء مراكز
بحث وتطوير ،مرافق م�ساندة مثل مركز اجتماعي ،وترفيهي ،مدر�سة ،فندق ،مكتبة �سوق
جتاري ،م�صغر ح�ضانة �أطفال ،مركز فـي تقنيات االت�صاالت املتقدمة و�إنرتنت الأ�شياء،
ا�س�شارات ودرا�سات تتعلق باالبتكار وريادة الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/٨/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147789 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(مركز جتاري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نربا�س م�سقط لل�سفر واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148362 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�صمة معماري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148426 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات ن�سائية من (عطور ،بخور ،عبايات ،مالب�س ن�سائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار فاتنة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148443 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أر�ض ال�سر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148497 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأجهزة املنزلية و�إ�صالح و�صيانة
الأجهزة الإلكرتونية� ،إ�صالح و�صيانة الأجهزة الإلكرتونية (ي�شمل �إ�صالح الراديو
والتلفزيون والأقرا�ص املدجمة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برجميات العبقري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/١٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148592 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم دواجن غري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع طالل احلاج الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148957 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمم�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع بارق املزن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149176 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأ�سواق املركزية وما �شابهها ،مكاتب اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خريات ال�سعادة املثالية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149186 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(اخلياطة ،تف�صيل املالب�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أحمد بن كلفوت للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149473 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املنظومة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149474 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ,با�ستا ،عجينة لوز ،يان�سون ،يان�سون جنمي ،حلويات لتزيني �أ�شجار
عيد امليالد ،منقوعات غري طبية ،منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام ،توابل
بودرة ،خبز بدون خمرية ،ملح حلفظ املواد الغذائية ،قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت ،ب�سكويت
من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات بالنعناع ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو،
قهوة ،بن غري حمم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك ،قرفة تابل،
براعم نبات الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،كري بهار ،م�ستح�ضرات احلبوب ،علكة لي�ست
لغايات طبية ،هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي� ،شوكوالتة ،مرزبانية ،كب�ش قرنفل تابل،
توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة،
بوظة ،فطائر حمالة بانكيك ،خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات الأثريية والزيوت
العطرية ،ملح ،عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية ،ن�شا للطعام ،خمائر للعجني� ،أقرا�ص
�سكرية حلويات ،بتي فور كعك� ،سكر ،منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ،م�سحوق
كعك ،عجينة كعك ،زجنبيل تابل ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل ،ثلج طبيعي �أو
�صناعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سكون للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149505 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ه ــديــة الــ�ص ـبـاح للتجــارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149534 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور ،البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمفوظ البطا�شي للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/٢٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149584 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،الرتبية البدنية ،توفري ت�سهيالت ريا�ضية ،خدمات النوادي ال�صحية
تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية،
تقدمي خدمات قاعات الت�سلية� ،إر�شاد التدريب� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية ،خدمات
التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية ،توفري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل
من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب ،تعليم الأيكيدو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حلول التغذية ال�صحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/٢٦ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149649 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
موقع �إلكرتوين للت�سويق والدعاية والإعالن املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خطة اخلليج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/٣٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152887 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أماين للعطور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153181 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مك�سرات وبذور حم�ضرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجم العربي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153182 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وداد للأعمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153192 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للمياه املعدنية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153193 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية وع�صائر وم�شروبات فواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للمياه املعدنية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153194 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دقيق للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �ساي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153196 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع العطور م�ستلزمات البخور وبيع احلقائب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم �أروى ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153198 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جممعات جتارية ا�ستهالكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الف�ضل للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153199 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املعني ال�صحي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153200 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات ،تلميع املركبات� ،صيانة املركبات،
التلميع بالورني�ش ،تنظيف املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأبطال للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153202 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل و�سبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املمول املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153204 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيابي واخلالدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153205 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت الهواتف النقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النربا�س الراقي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153206 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي الع�صائر وامل�شروبات ،واحللويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمات ال�شرق للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153207 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (مكتبة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوابة للخدمات العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153209 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطحنة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حياة احلياه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153257 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بخور ،خال�صات زهور عطور ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور،
زيوت للعطور والروائح ،نعناع ل�صناعة العطور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،صناعة
عطور ،عطور زيوت طيارة� ،أعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحالم الورد ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153259 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر� ،أحمر �صقل ،عطر باديان ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،طالء
ال�شفاه ،زيت الربغموت ،خ�شب معطر ،غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية ،ملمع �أظافر،
م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،كربيدات املعادن مواد �سحج �سنفرة ،كربيد
ال�سليكون مادة �سحج �سنفرة ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،زيوت عطرية من الكباد،
ماء الكولونيا� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل،
�أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية ،منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�صنيعية
ولغايات طبية ،مزيالت دهون بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�صنيعية ،م�ستح�ضرات
�إزالة املكياج ،ماء اخلزامى ،ماء معطر ،كولونيا ،بخور ،خال�صات �أثريية ،زيوت عطرية،
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خال�صات زهور عطور ،مكياج ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور،
زيت الغلتريية ،زيوت لغايات التجميل ،زيت اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،زيوت للعطور
والروائح ،زيت الورد ،ايونون عطر ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،خال�صات النعناع
زيت عطري ،نعناع ل�صناعة العطور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،أظافر م�ستعارة،
م�ستح�ضرات العناية بالأظافر� ،صناعة عطور ،مراهم لأغرا�ض التجميل ،م�ساحيق مكياج،
�صابون لإزالة الروائح الكريهة� ،أقالم احلواجب ،تربينات زيوت عطرية ،عطور زيوت
طيارة ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت
لو�شن ,جتميلية ،غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة
روائح طيبة ،قطع قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف� ،أعواد البخور ،م�ستح�ضرات تعطري
الهواء ،ملمعات �شفاه� ،أظافر ال�صقة م�صنعة ،زيوت عطرية من الكباد ،علب �أحمر ال�شفاه،
مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،منكهات غذائية زيوت عطرية ،مطهرات
غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،مزيالت طالء الأظافر ،معطر هواء مع �أعواد
(عيدان) خ�شبية ،ملمع �أظافر� ،صوف قطني م�شرب مع م�ستح�ضرات �إزالة املكياج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمان للعطور والهدايا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153260 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(�سندوي�شات� ،شوارما ،م�شاوي� ،شيب�س ،امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمان للأعمال اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153262 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات حلوم ،نخاع عظم احليوانات للطعام ،عجينة حلم الكبد ،زيت عظام معد للأكل،
حلوم مملحة ،حلم الكبد ،حلوم حمفوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو عدنان للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153264 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزهور والنباتات الطبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو �أمين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153265 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مناف الفار�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153266 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(تقدمي امل�شروبات والوجبات ال�سريعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة الإبداعية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153267 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل�(,أن�شطة م�شغلي اجلوالت ال�سياحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الف�ضل املتحدة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153268 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور�س الداخلية الربونزي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153269 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س الرجالية وم�ستلزمات الرجالية وجتارة امل�صار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة اخلابورة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153271 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �إداري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع رمال ال�صيف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153272 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تفريغ احلمولة ،النقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دليل امل�ستقبل للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153274 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدينة الريان للتكنولوجيا �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153276 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جواهر الكيومي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153277 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية وعيادة البيطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غيث م�سقط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153284 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات القانونية املتعلقة ر�سم اخلرائط براءات االخرتاع،
خدمات التحكيم ،ا�ست�شارات امللكية الفكرية� ،إدارة حقوق الن�شر
والت�أليف ،ترخي�ص امللكية الفكرية ،ر�صد حقوق امللكية الفكرية لغايات اال�ست�شارة القانونية،
�أبحاث القانونية� ،إدارة قانونية للرتاخي�ص ،خدمات قانونية مرتبطة بالتفاو�ض على
العقود ل�صالح الغري ،خدمات املراقبة القانونية ،خدمات الدعوة القانونية(دعم عام �أو
تو�صية ل�سبب �أو �سيا�سة معينة ،خدمات �إعداد الوثائق القانونية(مكاتب املحاماة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالعزيز �أمبو�سعيدي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153285 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية(�صيدلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صابيح الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153286 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لأجهزة االت�صاالت الطرفية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النه�ضة املتجددة للخدمات التكنولوجية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153287 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية،
ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،ا�ست�ضافة
اخلدوم ،احلو�سبة ال�سحابية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق للتقنيات املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153288 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل الربي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صقر ال�صحراء للخدمات اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153289 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أملنيوم(�أعمال ومنتجات الأملنيوم)� ،ألواح حديدية(�أعمال ومنتجات احلديد) ،بوابات
معدنية(�أعمال يو ب�س فـي �سي) ،جتهيزات معدنية للأثاث(�أعمال ومنتجات و�أجهزة
املطابخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إنفنتي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153290 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،تنظيم احلفالت الراق�صة ،تنظيم حفالت ترفيه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النعمان لتنظيم احلفالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153291 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم دواجن غري حية(ذبح وتهيئة الدواجن (م�سلخ دواجن)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة حممد بن �سامل احلرا�صي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153292 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق(بيع اخل�ضراوات والفواكه والتمور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ربيع دم�شق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153293 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املعجنات واحللويات (بوتيك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ينابيع �سمائل املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153294 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س ،الأحذية� ،أدوات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو فهد الرديني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153295 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الدراجات الهوائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العندم للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153297 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة �أكاليل الزهور ،الب�ستنة ،تن�سيق الزهور ،زراعة النباتات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الغ�سق املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153299 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سمارة املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153300 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،خدمات
وكاالت الدعاية والإعالن ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،ترويج
املبيعات للآخرين ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض
الرتويجية تنظيم �إنتاج الأفالم الإعالنية ،ت�سويق ،توفري معلومات الأعمال عن طريق
مواقع الإنرتنت ،ت�صميم مواد دعائية ،فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية،
�إنتاج برامج الت�سوق عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للهند�سة والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153301 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجماد اخلوير للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153302 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأدوات الطبية وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االبتكارات للأعمال الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153304 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون اللوز ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات
مكياج ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ،م�ستح�ضرات �صقل،
م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،بخور ،زيوت عطرية،
خال�صات زهور عطور ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور ،زيوت
لغايات التجميل ،زيوت للعطور والروائح ،نعناع ل�صناعة العطور ،م�سك ل�صناعة العطور،
عطور� ،صناعة عطور� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة� ،صابون م�ضاد للعرق ،عطور زيوت
طيارة� ،أعواد البخور ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سحاب اخلري لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153307 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أجهزة احلا�سب الآيل وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مل�سات النجاح الرائدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

-184-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153309 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور ،بيع الورود والهدايا ،بيع ال�ساعات ،بيع املالب�س والكماليات واملالب�س
الريا�ضية ،بيع املواد الغذائية ،بيع الع�صائر ،الطباعة على الآلة الكاتبة �أو احلا�سوب ،بيع
املواد القرطا�سية ،بيع م�ستلزمات �أدوات اخلياطة ،بيع بطاقات الأفراح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التاج امللكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153310 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري املركبات ،ت�أجري ال�سيارات ،النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت ،ت�أجري احلافالت،
النقل ،نقل ركاب ،النقل ب�سيارات الأجرة ،النقل اللوجي�ستي ،خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شواطئ الفيحاء للتجارة الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153313 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارة �صحية ،الرعاية ال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأعلى لتجارة املعدات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153324 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الو�صافة فـي احلفالت االجتماعية ،ت�أجري مالب�س ال�سهرة ،ت�أجري املالب�س ،تخطيط
وترتيب ملرا�سم الزفاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روا�سي العافية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153325 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملمع �أظافر� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،ملمع �أظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهنوف للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153326 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة (املالب�س و�أحذية وحقائب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فن الورد للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

-187-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153327 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوعد الدولية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153328 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احللويات واملك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روا�سي ويهي املر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153330 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية(تركيب و�صيانة حموالت الطاقة الكهربائية)� ،إ�صالح
�أ�سالك الطاقة(تركيب و�صيانة �أ�سالك الطاقة الكهربائية (الهوائية والأر�ضية)) ،مد
الكابالت(مد الكابالت الكهربائية) ،خدمات الكهربائيني(�أعمال �إدخال التيار الكهربائي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تقنية الكهرباء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153332 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات التجميل والعطور واملنتجات العطرية والعود والبخور وال�صابون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة جمان الكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153334 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلياطة(تف�صيل وخياطة العبايات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط هدب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153335 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف احليوانات والعناية بها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أم رائد احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153336 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القائد الأول
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153337 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�سحاق بن حممد ال�شحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153338 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم ال�صناعي ،خدمات ت�صميم العبوات ،ت�صميم برامج
حا�سوبية ،ت�صميم الأزياء ،ت�صميم الفنون التخطيطية ،ت�صميم �صناعي ،ت�صميم �أنظمة
حا�سوب ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،الت�صميم الداخلي ،ت�صميم بطاقة عمل ،ت�صميم الر�سوم
البيانية ملواد ترويجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الر�ؤية امل�ستقبلية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153339 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم دواجن غري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإح�سان للم�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153340 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدر�سة حتفيظ القر�آن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة زوايا اجلزيرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153341 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب الأ�سنان ،التمري�ض الطبي ،خدمات العالج ،خدمات مراكز ال�صحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ممرات الفتح لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153342 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريق اخلليج الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153343 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مالك الدولية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153344 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز� ،أطعمة خفيفة م�ؤ�س�سة على الأرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ؤية اخلليجية الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153345 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية (حمالت تف�صيل خياطة املالب�س
الرجالية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة بدبد للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153346 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدينة الف�ضية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153348 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،شياالت للمالب�س ،ياقات مالب�س� ،سراويل حتتية،
�صدارات مالب�س داخلية ،مالب�س كتانية� ،شاالت� ،سرتات ،جوارب ق�صرية ،مالب�س ،مالب�س
جاهزة ،بنطلونات ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س خارجية� ،أو�شحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطورة العوابي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153351 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج مياه ال�شرب املعدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سلطان بن را�شد بن حممد الكعبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153352 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما املحروقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153353 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأجهزة املنزلية وال�ساعات والإلكرتونيات واحلا�سب الآيل وملحقاته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أم �سند�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153354 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخل�ضرم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153356 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شوي اللحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع منذر العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153374 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات والطعام ،مقاهي املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اجلنيبي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153375 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متائم جموهرات� ،أ�ساور جموهرات ،حلي �صغرية للمجوهرات،
�سال�سل �ساعات ،قالئد جموهرات ،ما�س ،جموهرات� ،ساعات،
لآلئ جموهرات� ،سبائك من معادن نفي�سة ،خوامت جموهرات،
�أقراط ،دبابي�س جموهرات ،حلقات للمفاتيح مفاتيح م�شقوقة
بها حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية للزينة ،جموهرات جمتزعة ،علب للمجوهرات ،خرز
ل�صنع املجوهرات ،م�سابح ،قالئد �سل�سلية جموهرات ،حلي �صغرية ل�سال�سل املفاتيح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة حامت بن حممد بن �سعيد العمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153377 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جممع طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إطاللة اجلود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153378 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور ال�شريه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153380 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفيه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مفتاح ال�صحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153381 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الذهب واملجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزوردي ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153382 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�سيارات واملركبات امل�ستعملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتفعات امللدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153384 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية،
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التقوى لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153386 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع املالب�س الريا�ضية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صدى اجلماهري للريا�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153387 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر(ت�صفيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت القرم لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153391 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صمغ خام �أو معالج جزئيا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ربيع �صحار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153393 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل �أبو حمار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153400 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صلف للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :

-205-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153405 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الف�صول الأربعة الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153407 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل
املركبات ،الغ�سيل ،تلميع املركبات ،معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات خدمة
املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة� ،صيانة املركبات ،تنظيف املركبات ،م�ساعدات
�إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح� ،إعادة بناء املحركات املعطلة �أو التالفة جزئيا� ،إعادة بناء
املاكينات املعطلة �أو التالفة جزئيا ،تغيري بطاريات ال�سيارات ،موازنة العجالت� ،شحن
املركبات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض اجلزيرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130348 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم الأ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مالمح خور ر�سل املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/٧/٢٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148561 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق(بيع العبايات الن�سائية وال�شيل وبيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون
الزينة والبخور وبيع احللي اال�صطناعية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلزانة الزرقاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153618 :
فـي الفئة  ٣٥من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع لـ (حيوانات حية� ،أ�سماك حية� ،أ�سماك الكوي ال�شبوط امللون ،حية ،طيور
كالب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هالل وعبداملجيد املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152899 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التعليم العايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخليط الرفيع للخدمات العامة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153053 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رحاب املعبيلة للم�شاريع الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٢/٢٨ :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة15042 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠٠٢/١١/٦ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 720 :فـي 2002/1/6م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بيمارك�س ليميتيد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بي فرن�شايز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جري�سي
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص٢٠٢٠/١١/١٢ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/4/١٨ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة15042 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠٠٢/١١/٦ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 720 :فـي 2002/1/6م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بي فرن�شايز ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة قمة ال�ضيافة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 488:ر.ب122:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص٢٠٢٢/٤/١٢ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/4/١٨ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة٢٤٧٤٨ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٣٩ :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠٠٤/١٢/٦ :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٧٧٢ :فـي ٢٠٠٤/٨/١م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بيمان بنغالدي�ش ايرالينز ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :أحمد �صالح البلو�شي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/٤/١٠ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/4/١٨ :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة1394 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1992/11/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 483 :فـي 1992/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بي �أر �أف �سنغافورة فودز بي تي �إي .ال تي دي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بي �أر �أف جي �أم بي �أت�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :من�ساوية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اجنارجا�سي  1030 ، 37فيينا ,النم�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :النم�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/12/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /4/18 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29097 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 786 :فـي 2005/3/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بي �أر �أف برازيل فوودز ا�س �إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بي �أر �أف جي �أم بي �أت�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :من�ساوية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اجنارجا�سي  1030 ، 37فيينا ,النم�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :النم�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/12/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /4/18 :م
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة ظالل جزماء الوطنية للتجارة  -تو�صية،
املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)١٣٦١ال�صـادر بتاريـ ــخ � ٢٣صفر ١٤٤٢هـ ،املوافـق
� ١١أكتوبر ٢٠٢٠م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت عزل
امل�صفي /مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضل /علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي،
م�صفيـ ــا لل�شرك ــة املذكورة �أع ـ ــاله ،وعل ــى اجلمي ــع مراجعـ ــة امل�صفـ ــي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  ٣٥٤ :ر.ب ٣١٥ :
هاتف رقم ٩٩٧٤٥١١٤ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة م�آثر جزماء الوطنية للتجارة  -تو�صية،
املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)١٣٦١ال�صـادر بتاريـ ــخ � ٢٣صفر ١٤٤٢هـ ،املوافـق
� ١١أكتوبر ٢٠٢٠م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت عزل
امل�صفي /مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضل /علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي،
م�صفيـ ــا لل�شرك ــة املذكورة �أع ـ ــاله ،وعل ــى اجلمي ــع مراجعـ ــة امل�صفـ ــي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  ٣٥٤ :ر.ب ٣١٥ :
هاتف رقم ٩٩٧٤٥١١٤ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة كناري جزماء احلديثة للتجارة  -تو�صية،
املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)١٣٦١ال�صـادر بتاريـ ــخ � ٢٣صفر ١٤٤٢هـ ،املوافـق
� ١١أكتوبر ٢٠٢٠م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت
عزل امل�صفي /مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضلة /رحمة بنت ربيع بن �سامل
اجلنيبية ،م�صفي ــة لل�شرك ــة املذكورة �أع ـ ــاله ،وعل ــى اجلمي ــع مراجعـ ــة امل�صفـ ــية فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  ٣٥٤ :ر.ب ٣١٥ :
هاتف رقم ٩٩٧٤٥١١٤ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة �سماء �سناو املتحدة �ش.م.م ،املن�شـور فـي
اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1375ال�صـادر بتاريـ ــخ  ٣جمادى الثانية ١٤٤٢هـ ،املوافـق
 ١٧يناير ٢٠٢١م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت عزل
امل�صفي /مكتب البيان للتدقيق واملراجغة ،وتعيني الفا�ضل /علي بن عبداللـه بن علي البلو�شي،
م�صفيـ ــا لل�شرك ــة املذكورة �أع ـ ــاله ،وعل ــى اجلمي ــع مراجعـ ــة امل�صفـ ــي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  ٩٤ :ر.ب ٣١١ :
هاتف رقم ٩٢٣٥٥٥١٦ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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بدر بن علي بن �سلطان ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سليف الغربية  -تو�صية
يعلن بدر بن علي بن �سلطان ال�صوافـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سليف الغربية  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٧٦١٩٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 208 :ر.ب511 :
هاتف رقم99340204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعايل ال�سليف  -تو�صية
يعلن بدر بن علي بن �سلطان ال�صوافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أعايل ال�سليف  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٢٠٦١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 208 :ر.ب511 :
هاتف رقم99340204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سليف الوطنية  -تو�صية
يعلن بدر بن علي بن �سلطان ال�صوافـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سليف الوطنية  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٧٦٢٠٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 208 :ر.ب511 :
هاتف رقم99340204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يون�س بن �سيف بن حمود ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخيل ال�سويق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سيف بن حمود ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نخيل ال�سويق للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٠٠٠٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٦ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٣٩٣٦٢٨٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مرت�ضى بن حم�سن بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال احلزم للتجارة  -تو�صية
يعلن مرت�ضى بن حم�سن بن علي اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال احلزم للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٦٤٣٥٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99319795 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم املحيط الهندي �ش.م.م
يعلن مرت�ضى بن حم�سن بن علي اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطعم املحيط الهندي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٣٥٤١٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٣/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99319795 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن �أ�شرف بن مو�سى اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة خلوف للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن �أ�شرف بن مو�سى اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة خلوف للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٩٦٦٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٤٧٤٨٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن حمود بن �سيف ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�صبيخي للتجارة  -تو�صية
يعلن �سيف بن حمود بن �سيف ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي ال�صبيخي للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٤٣٤٣٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٣٩٣٦٢٨٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سامل ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متور احلائمة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سامل ال�ساملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة متور احلائمة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠١٥١٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٢١٣٠٩٧٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صيل احلامية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سامل ال�ساملي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صيل احلامية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٤١٢٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٢١٣٠٩٧٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براحة الفلج للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة براحة الفلج للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢٢٨٥٩٢وللم�صفية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣٢٤٦٤٩٠ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�سة احلد �ش.م.م
تعلن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ما�سة احلد �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٤٠٧١وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣٢٤٦٤٩٠ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الدلو احلديثة �ش.م.م
تعلن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الدلو
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧١٦٠٩وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٣٢٤٦٤٩٠ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
يو�سف بن علي بن �سعيد احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سط املحيط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يو�سف بن علي بن �سعيد احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة و�سط املحيط للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩٦٩٠٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٢٦٠٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حمود بن حممد ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع احلوية الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حمود بن حممد ال�شعيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع احلوية الوطنية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٣٨٠٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٩١٦٩١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن نا�صر بن حمدان اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم �سيح للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن نا�صر بن حمدان اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أم �سيح للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥١٣٢٣٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٣٢٤٦٤٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماجد بن �سعيد بن ماجد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرن العلم للخدمات �ش.م.م
يعلن ماجد بن �سعيد بن ماجد احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قرن العلم للخدمات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣١٤١٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٥٨١٤٤٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن طالب بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال عوتب املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن طالب بن �إبراهيم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال عوتب املميزة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٩٤٩٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٢٥٢ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٨٨٤٥٥٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-225-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٩

حممد بن متان بن �سامل املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مليار للعقار واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن حممد بن متان بن �سامل املع�شني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مليار للعقار واال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٧٢٩٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٤٩٠٧٧٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
من�صور بن �أحمد بن �سهيل نورات العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�شرق الف�ضية للتجارة  -تو�صية
يعلن من�صور بن �أحمد بن �سهيل نورات العمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوم ال�شرق
الف�ضية للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٧٢٩٢١
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٢٦٢٢٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سعيد بن حميد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواحل حي عا�صم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن علي بن �سعيد بن حميد ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سواحل حي عا�صم للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٤٥٣٤٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٥٨ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٧١٩١٩٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عي�سى بن مو�سى اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رميا�س للمجوهرات �ش.م.م
يعلن حممد بن عي�سى بن مو�سى اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رميا�س للمجوهرات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٦٩٨٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٣٢٨٠٠٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن حممد بن �سليمان اجله�ضمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجله�ضمي الذهبية  -تو�صية
يعلن عي�سى بن حممد بن �سليمان اجله�ضمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجله�ضمي الذهبية
 تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٤٢٢٥وفقا التفاق ال�شركاءامل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية قريات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٣١ :ر.ب١٢٠:
هاتف رقم٩٩٠٧٧٩٠٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ردوم اخلليج للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ردوم اخلليج للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٥٥٦٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٩٩ :ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٩٣٦٧٣٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن خليفة الهدابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم الوعد املتحد �ش.م.م
يعلن حممد بن خليفة الهدابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطعم الوعد املتحد �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٧٥١١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٣٣٦٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
زهران بن حممد بن �سيف اليعربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهران اليعربي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن زهران بن حممد بن �سيف اليعربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهران اليعربي و�شريكه
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٨٦٥٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٢٣ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٧٣١٢٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سعيد بن خنفور الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزراعية ال�شرقية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعيد بن خنفور الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزراعية ال�شرقية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٠٥٩٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية الكامل والوافـي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ٧٠ :ر.ب٤١٢ :
هاتف رقم٩٩٣٨٤٦٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مانع بن حافظ بن عو�ض الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة ريف اجلنوب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مانع بن حافظ بن عو�ض الكثريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املا�سة ريف اجلنوب
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩١٩٤١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٨٧٧٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد عبداللـه �صباح بامتريا �شجنعه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط اللوج�ستية الأولى �ش�.ش.و
يعلن حممد عبداللـه �صباح بامتريا �شجنعه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط اللوج�ستية
الأولى �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٣٢٦٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨١٠٠١٠٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �صالح بن خمي�س الزرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو ح�سني الزرعي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن �صالح بن خمي�س الزرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو ح�سني الزرعي
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٠٨١٧٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية جعالن بني بو علي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٢١٢٤٣٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب رجب الكثريي و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيفة العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب رجب الكثريي و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ال�سيفة العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٥٣٤٨٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٣١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٨٨٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم ٢٤٧٠٠١٣٨ :فاك�س رقم٢٤٧٠٣٣٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مهنا بن عبدالرحمن بن يربوع بيت ن�صيب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أما�سي ظفار للتجارة �ش.م.م
يعلن مهنا بن عبدالرحمن بن يربوع بيت ن�صيب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أما�سي ظفار
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٢٠٥٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩١٢ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٠٦٢٢٢٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مكتب تنمية املهارات الرائدة خلدمات التدريب �ش.م.م
يعلن مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مكتب
تنمية املهارات الرائدة خلدمات التدريب �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٧٨١٩٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
روي � -سكة رقم - ٣٧٠٧ :مبنى رقم� - ٥٢٤ :شقة رقم٢١ :
�ص.ب 192 :ر.ب112 :
هاتف رقم24706500 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بدر بن علي بن حمد ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار ال�شراع الوطنية �ش.م.م
يعلن بدر بن علي بن حمد ال�صبحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار ال�شراع الوطنية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٠٧٠٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢٦١ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٥٩٦٨٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زهران بن خلفان التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياح اخلليج املتحدة �ش�.ش.و
يعلن زهران بن خلفان التوبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رياح اخلليج املتحدة �ش�.ش.و,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٧٤٠٣٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٤/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢١٢٠٧٧٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
املنذر بن �أحمد بن �سامل املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�سنيم ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن املنذر بن �أحمد بن �سامل املرهون أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ت�سنيم ال�شاملة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٨٣٢٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٢٩٢٥٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن جمعة بن دروي�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الباطنة اجلديد للتجارة �ش.م.م
يعلن عي�سى بن جمعة بن دروي�ش البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط الباطنة اجلديد
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٤٩٣٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٦١٢٣١٢٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الهدى احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن عي�سى بن جمعة بن دروي�ش البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نور الهدى احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٩١٨٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦١٢٣١٢٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ردوم للطاقة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ردوم للطاقة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٢١٨٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٦٧٣٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيول الدار للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيول الدار للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩١٢٦٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٦٧٣٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداملجيد بن �سعيد بن عبداللـه الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج ال�سيب الدولية �ش.م.م
يعلن عبداملجيد بن �سعيد بن عبداللـه الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أمواج ال�سيب
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٠٦٥٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/4/12م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٦٢٠ :ر.ب١١٥ :
هاتف رقم٩٢٥٦٧٤٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن را�شد بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الأهرامات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عمر بن را�شد بن عبداللـه البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض الأهرامات للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٦٣٦٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧٠٨٧٠٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمري بن حممد بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء الفجر املتكامل  -ت�ضامنية
يعلن حمري بن حممد بن عبداللـه املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضياء الفجر املتكامل -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧١٠١٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٦٤٦ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩١١٧٣٣٧٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن �أحمد بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوناور البادي اخلليج �ش.م.م
يعلن �صالح بن �أحمد بن عبداللـه البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دوناور البادي اخلليج
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٣٣٤١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٧٢١ :ر.ب١١٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن علي بن حممد ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن علي بن حممد ال�صاحلي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن �سيف بن علي بن حممد ال�صاحلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيف بن علي بن
حممد ال�صاحلي وولده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣٣٠٠٤٦٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٣٣٩٧٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباطنة لت�سويق منتجات اجلابرو �ش.م.م
يعلن �سيف بن علي بن حممد ال�صاحلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الباطنة لت�سويق منتجات
اجلابرو �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٢٧٦٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٣٣٩٧٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن حمود بن حميد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تالل �سمد اجلديدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يعقوب بن حمود بن حميد الرا�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل �سمد اجلديدة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٧٤٠٦٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٢٢٠٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن علي بن عبداللـه العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء جرنان العاملية  -ت�ضامنية
يعلن هالل بن علي بن عبداللـه العزري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء جرنان العاملية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٩٦٦٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٥٠٣ :ر.ب٦١٤ :
هاتف رقم٩٢٥٧٧٢٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن حميد بن حمد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سما الباطنة املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن حميد بن حمد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما الباطنة املميزة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٤٤٤١٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٧٥ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٩٦١٩٠٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جمال بن علي بن �سليمان ال�شملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ املجد الف�ضية �ش.م.م
يعلن جمال بن علي بن �سليمان ال�شملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ املجد الف�ضية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٣٨٩٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٠٢٢ :ر.ب٥١٥ :
هاتف رقم٩٥٥٣٨٢٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن حميد بن �سعيد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف عز للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �صالح بن حميد بن �سعيد احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شارف عز للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٧٢٤١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٥٦٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن حممد احلكماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال حدري بالد للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سامل بن علي بن حممد احلكماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال حدري بالد
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٥٦٣٢١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية الكامل والوافـي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٦٦٦٠٩٩٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن را�شد بن �سباع الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهمة ال�شاخمة للتجارة �ش.م.م
يعلن عمر بن را�شد بن �سباع الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهمة ال�شاخمة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1217751وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٧٢٨٨٨٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار خفدي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار خفدي للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٤٠٣٢٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣١٨ :ر.ب٣١٨ :
هاتف رقم٩٢٣٨٨١٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن هالل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد هالل البلو�شي للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن حممد بن هالل البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد هالل البلو�شي للتجارة
واملقاوالت �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٦٢٩٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92131986 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستثمارات وامل�شاريع �ش.م.م
يعلن حممد بن هالل البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اال�ستثمارات وامل�شاريع �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٢١٤٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92131986 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زيد بن �سعيد بن ن�صري املنجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع برج ه�صا�ص الذهبية �ش.م.م
يعلن زيد بن �سعيد بن ن�صري املنجي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع برج ه�صا�ص
الذهبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٣١٩٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٥ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٠٢٧٣٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سام بن زهران بن زاهر الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ن�سيم ال�سماء ال�صافية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ح�سام بن زهران بن زاهر الإ�سماعيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم ال�سماء ال�صافية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٩٤٥١٨
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٨٢٥٥٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حميد بن �سعيد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء املدينة الع�صرية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حميد بن �سعيد الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضياء املدينة الع�صرية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٨٤٢٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ١٦٢ :ر.ب٥١٦ :
هاتف رقم٩٩٢٣٦٠٤٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حممد بن �سيف املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شباب �صحار املجد �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن �سيف املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شباب �صحار املجد �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨١٨١٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣١١ :ر.ب٤٨٧ :
هاتف رقم٩٩٧٦٢٤٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زوينة بنت خلفان بن �سليمان ال�شرجية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرتقاء خلدمات الإر�شاد والت�أهيل �ش.م.م
تعلن زوينة بنت خلفان بن �سليمان ال�شرجية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة االرتقاء خلدمات
الإر�شاد والت�أهيل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٣٩٢٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٣م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤١٠ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٥٣٠٣١٣١ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
نا�صر بن حممد بن �سامل الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف �سبت للتجارة  -تو�صية
يعلـن نا�صر بن حممد بن �سامل الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أرياف �سبت للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٨٥٠٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحة للخدمات الطبية �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة ال�صحة للخدمات الطبية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٥١٦٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفـية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتماد للرخام �ش.م.م
يعلـن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة االعتماد للرخام
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٣٦٢٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد البادي و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلـن هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة خالد البادي و�شريكه
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٣٧٧٤ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج للألياف ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�صي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة اخلليج للألياف
ال�صناعية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٠٨٣٠ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
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ماجد بن �أحمد بن حميد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صورة الإبداع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن ماجد بن �أحمد بن حميد امل�سكري ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـ ــة �صورة الإبداع للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٤٢٣٠٢عن انتهاء
أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
عبدالعزيز بن طالب بن علي الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نقطة التحول للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن طالب بن علي الرئي�سي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـ ــة نقطة التحول
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٨٨٩١٩عن انتهاء
أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
خالد بن عي�سى بن حمد ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطئ �آ�سيا للإن�شاءات الهند�سية �ش.م.م
يعلـن خالد بن عي�سى بن حمد ال�شحي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة �شواطئ �آ�سيا للإن�شاءات
الهند�سية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٢٢١١ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكفاءة الراقية للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن عي�سى بن حمد ال�شحي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة الكفاءة الراقية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٦٥٩٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
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مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ للبيئة �ش.م.م
يعلـن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
�شموخ للبيئة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣١٣٣٨٥ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدمي الأر�ض املتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
�أدمي الأر�ض املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٥٦٥٠٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار املرجانية للخدمات البحرية �ش.م.م
يعلـن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة البحار املرجانية
للخدمات البحرية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٥٢١٧٠٥
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جميلة بنت �صديق بن �أحمد الزدجالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الزرافية للتجارة  -تو�صية
تعلـن جميلة بنت �صديق بن �أحمد الزدجالية ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركـ ــة �أنوار الزرافية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٢٧١٧١٧عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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�أحمد بن �سامل بن خلفان العمراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين والربيكي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سامل بن خلفان العمراين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العمراين والربيكي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٢٢٢٦ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع الديل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سامل بن خلفان العمراين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة منابع الديل للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٦٢١٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن يو�سف بن �سلطان ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن يو�سف ال�شحي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن يو�سف بن �سلطان ال�شحي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة ابن يو�سف ال�شحي
و�شريكه للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢٢٧٢٤ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا لوى الع�صرية للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرايا لوى الع�صرية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١٦٢٥٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل م�سقط املا�سية �ش.م.م
يعلـن �شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة تالل م�سقط املا�سية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٨٣٧٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن را�شد النا�صري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر ال�سويق احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن را�شد النا�صري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ب�شائر ال�سويق احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٧٤٩٣ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن حممد بن خلفان اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروابط الوثيقة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلـن عادل بن حممد بن خلفان اخلرو�صي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـ ــة الروابط الوثيقة
للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ،١٢٩٧٨١٦
عن انتهاء �أعــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
نا�صر بن را�شد بن �سعيد املزيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال الباطنة للنقل الربي  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن را�شد بن �سعيد املزيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شمال الباطنة للنقل الربي -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٣٧٤١ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ماجد بن �أحمد بن حميد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الربميي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن �أحمد بن حميد امل�سكري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �صروح الربميي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤١٦٥٩ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن مراد بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحدودة لال�ستثمارات �ش.م.م
يعلـن خالد بن مراد بن �أحمد البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املحدودة لال�ستثمارات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٠٩٩٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سما للإن�شاءات املحدودة �ش.م.م
يعلـن خالد بن مراد بن �أحمد البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ن�سما للإن�شاءات املحدودة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١٩٦٤٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ها�شل بن �سعيد بن حمدان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار مق�شن اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلـن ها�شل بن �سعيد بن حمدان املقبايل ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �أنوار مق�شن اجلديدة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٥٣٤٣٥عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن زهران بن علي اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لوى للخدمات الهند�سية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن زهران بن علي اجلابري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ل ــوى للخدم ــات
الهند�سية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١١٢٦٦٥عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن �سامل ال�صاحلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحذور احلديثة للم�شاريع والإن�شاءات �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن علي بن �سامل ال�صاحلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة املحذور احلديثة
للم�شاريع والإن�شاءات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ،١٠٠٩٧٤٣
عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن عامر العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاث الأخ�ضر �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن عامر العلوي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة الرتاث الأخ�ضر �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١١٨٩٢٧عن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداخلالق بن جمعة بن مرهون الهدابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد فنجاء للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداخلالق بن جمعة بن مرهون الهدابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة موارد فنجاء
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٦٦٣١٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خلفان بن نا�صر بن �سامل الربا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إندف �ش.م.م
يعلـن خلفان بن نا�صر بن �سامل الربا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إندف �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١١٩٠٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أ�شرف الدين ثاين جمعان العبيدان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا اللبان للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أ�شرف الدين ثاين جمعان العبيدان ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سرايا اللبان للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٩٥٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن هالل بن علي اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صالح بن هالل اخلليلي ورا�شد بن قا�سم احلمادي  -ت�ضامنية
يعلـن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �صالح بن هالل اخلليلي
ورا�شد بن قا�سم احلمادي  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم
 ،١٢٥٥٨٠٠عن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب علي الدح و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزارز  -حما�سبون قانونيون و�شركاه �ش.م.م
يعلـن مكتب علي الدح و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مزارز -
حما�سبون قانونيون و�شركاه �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٧٤٢٣٦١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن عامر بن �سامل العمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء املحيط للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سامل بن عامر بن �سامل العمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�ضواء املحيط للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢١١٥٢٦٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن حممد بن �سيف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�صوحمان للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن حممد بن �سيف البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ربوع ال�صوحمان للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٨٣٣١٦٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العالمة للتكنولوجيا والتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة العالمة للتكنولوجيا والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1323332ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة العاملية للتموين والإمداد �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة املدينة العاملية للتموين والإمداد �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٣١٣٨٠٥ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دملون املا�سية للمقاوالت �ش�.ش.و
يعلـن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة دملون املا�سية للمقاوالت
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٨١٠٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز التميز للتنمية االقت�صادية �ش.م.م
يعلـن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مركز التميز
للتنمية االقت�صادية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٨٤٤٢٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب دار الثقة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�سر العلوي و�ساجواين للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب دار الثقة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة يا�سر العلوي و�ساجواين
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢١٨٣٤١٢ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صحار للمعادن املن�صهرة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلـن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �صحار للمعادن
املن�صهرة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢٣٣٥٥٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اال�ستدراك التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع
اال�ستدراك التجارية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٧٠٧٤٣٨٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أ�صيل م�سقط الع�صرية �ش.م.م
يعلـن حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع �أ�صيل م�سقط
الع�صرية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١٢٩٣٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املعيني املتميزة للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع املعيني املتميزة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥١٢٨٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صيل بهجة الباطنة الوطنية  -تو�صية
يعلـن حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�صيل بهجة الباطنة
الوطنية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٠٧٢٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن خلفان بن را�شد العدوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صداقية لتنظيم املعار�ض  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن خلفان بن را�شد العدوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة امل�صداقية لتنظيم
املعار�ض  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٣١٣٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان لل�صناعات احلديدية  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن خلفان بن را�شد العدوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جمان لل�صناعات
احلديدية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٩٨٧٣ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حارب بن �إ�سماعيل بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حارب بن �إ�سماعيل بن حممد البلو�شي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حارب بن �إ�سماعيل بن حممد البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حارب بن �إ�سماعيل بن
حممد البلو�شي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،٣٣٠٧٩٤٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن بدر بن علي احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�ضواء البداية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن بدر بن علي احلرا�صي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـ ــة �أ�ضواء البداية احلديثة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٠٩١٧٠٧عن
انتهاء أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
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عبداحلكيم بن حممد بن عبداللـه القا�سمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباءة للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداحلكيم بن حممد بن عبداللـه القا�سمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الرباءة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٠٧٢٤٢٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يحيى بن نا�صر بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شذى الرائدة للتجارة  -تو�صية
يعلـن يحيى بن نا�صر بن حممد اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�شذى الرائدة للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٩٢٠١ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �سعيد �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سلطان بن حممد بن �سعيد �آل عبدال�سالم و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن �سعيد �آل عبدال�سالم ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سلطان بن
حممد بن �سعيد �آل عبدال�سالم و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٨٥١٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عابد ح�سني حممد �صديق جل �أحمد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الواحة امل�شرقة للهند�سة والتقنيات  -ت�ضامنية
يعلـن عابد ح�سني حممد �صديق جل �أحمد ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الواحة امل�شرقة للهند�سة
والتقنيات  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٨٠٢٢٠ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن نا�صر بن عبداللـه الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرب امل�ضيئ للتجارة املتحدة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن نا�صر بن عبداللـه الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الدرب امل�ضيئ للتجارة
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٠٢١٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
منذر بن يعقوب ال�شون الهدابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منذر الهدابي للتجارة �ش.م.م
يعلـن منذر بن يعقوب ال�شون الهدابي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة منذر الهدابي للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٣٦٩٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حميد بن �سعيد بن نا�صر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هبوب بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حميد بن �سعيد بن نا�صر البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة هبوب بدية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٥٣١٩ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سني بن علي بن حمدان املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ح�سني بن علي بن حمدان
املقبايل و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣٢٠٢٥٦٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبيد بن خمي�س بن عبيد الكحايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم غرناطة العاملية �ش.م.م
يعلـن عبيد بن خمي�س بن عبيد الكحايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جنوم غرناطة العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٨٨٨٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عا�صم بن طار�ش بن ح�سني البحراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون الأ�صائل للتجارة  -تو�صية
يعلـن عا�صم بن طار�ش بن ح�سني البحراين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عيون الأ�صائل
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٨٤٠٦٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حممد بن �سامل الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الوطنية الذهبية للمقاوالت الهند�سية والتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن حممد بن �سامل الكلباين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الوطنية الذهبية
للمقاوالت الهند�سية والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣٠٠٠٦١٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
داوود بن �سليمان بن هديب البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق الدريز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن داوود بن �سليمان بن هديب البطا�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شرق الدريز للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1١١٧٠٥٦ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزواوي وثري دي للخدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب مور �ستيفنز ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة الزواوي وثري دي للخدمات �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥١٢٧٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفـية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
خويتم بن في�صل بن مبارك الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بن في�صل و�شركائه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن خويتم بن في�صل بن مبارك الهنائي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـ ــة بن في�صل و�شركائه
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١٧٩٩٧٦عن
انتهاء أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
حممد بن عامر بن هام�ش الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شهالء للتجارة واخلدمات  -تو�صية
يعلـن حممد بن عامر بن هام�ش الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�شهالء للتجارة
واخلدمات  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1523716ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مطر بن �سامل بن علي العا�صمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكفاح للم�شاريع املتميزة �ش.م.م
يعلـن مطر بن �سامل بن علي العا�صمي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة الكفاح للم�شاريع املتميزة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٧٥١١ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
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�سعيد بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة البوابة الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـ ــة البوابة الذهبية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٥٢٤٠٦٢عن
انتهاء أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة زغلول الريامي و�سعيد البو�سعيدي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة زغلول الريامي
و�سعيد البو�سعيدي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٣٦٧١٠٢ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الالمعة املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع الالمعة
املتكاملة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٢٩٨٤ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن �سعيد بن �صالح الرو�شدي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سامل بن �سعيد الرو�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سامل بن �سعيد بن �صالح الرو�شدي
و�أوالده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٨٧٤٨٩ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميزي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
ميزي للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٧٦٨٢٧ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن يعقوب بن �سامل ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوطنية للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن يعقوب بن �سامل ال�سليمي ب�صفـتــه امل�صفـي ل�شركـة الوطنية للم�شاريع
التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٣٠٨٨ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفـية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفـي
�صاحلة بنت مرهون بن �سامل الهنائية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الراية العاملية �ش.م.م
تعلـن �صاحلة بنت مرهون بن �سامل الهنائية ب�صفـتــها امل�صف ــية ل�شركـ ــة م�شاريع الراية
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١١١٤٣٤عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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حممد بن علي بن عبداللـه الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج �ضيان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه الرئي�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبراج �ضيان للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٣١٥٧٣٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حميد بن علي بن حميد القليعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط املغرب للتجارة �ش.م.م
يعلـن حميد بن علي بن حميد القليعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة خط املغرب للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٤٣١٦٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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